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RESUMO 

 

 

 

SCHMITT, Mayara. Redescobrindo Sabores: Estudo para reabilitação de edificação de 

interesse histórico e cultural como escola de gastronomia típica regional em São José/SC. 

2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). Universidade do 

Estado de Santa Catarina. Laguna, 2017. 

 

O município de São José passou por um período de intenso desenvolvimento econômico onde 

o seu centro era o local das manifestações da vida cível e de trocas sociais. No século XX com 

a mudança no cenário urbano o bairro entrou em estagnação tornando-se predominantemente 

residencial. A partir destas premissas, unindo-se do Projeto de Requalificação Urbana do 

Centro Histórico da Prefeitura Municipal, que propõe uma via gastronômica, surge a proposta 

da implantação de uma Escola de Gastronomia Típica Regional, em uma edificação de 

interesse artístico e cultural, como forma de incentivo à valorização do patrimônio edificado e 

da gastronomia local. Para elaborar a proposta de intervenção, é necessário um embasamento 

teórico acerca dos temas Reabilitação, Escola de Gastronomia e Slow Food, a fim de 

estabelecerem-se os limites da intervenção, os ambientes que uma escola de gastronomia 

necessita, e a compreensão dos princípios de um movimento que busca a recuperação de 

tradições alimentares e a valorização do pequeno produtor, como agente da economia.  

Realizou-se também a análise do entorno, do edifício, e da legislação municipal, a fim de 

identificar as carências, potencialidades e condicionantes. Foram estudados três referenciais 

projetuais, Igreja Velha, Refettorio Gastromotiva e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cádiz, 

com base nas metodologias de Clark and Pause e Ching. Através das análises realizadas, foi 

elaborada uma síntese crítica que subsidiou o lançamento de diretrizes projetuais, que 

embasarão a proposta de reabilitação da edificação e a proposta de um anexo no Trabalho de 

Conclusão de Curso II.  

 

 

Palavras-chaves: Reabilitação; Escola de Gastronomia; Slow Food. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo, aqui apresentado, atende à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I 

(TCCI), do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC Laguna e foi elaborado sob a 

orientação do Profº Arq. Dr. Douglas Heidtmann Jr.. O trabalho trata de conhecimentos de 

Arquitetura e Urbanismo, partindo do tema da Reabilitação do Patrimônio, representado por 

edificações de interesse histórico e cultural1, e abordando, por meio de uma breve revisão 

teórica, os temas Escola de Gastronomia e Slow Food
2
. As análises do local e de projetos 

referenciais colaboram na elaboração do anteprojeto de uma Escola de Gastronomia Típica 

Regional, para a capacitação profissional de classes menos favorecidas, para o município 

cidade de São José, Estado de Santa Catarina, a ser proposto na disciplina TCC II. Neste 

capítulo inicial, serão expostos: os temas escolhidos e a justificativa. Também serão traçados 

os objetivos e explicados os procedimentos metodológicos empregados. 

 

1.1.  TEMA PROBLEMA 

 

O tema surgiu do interesse em relacionar a preservação do patrimônio edificado3, 

representado por uma edificação de linguagem Luso-brasileira, com a gastronomia (Figura 

01). O centro histórico de São José durante os séculos XIX e XX foi um espaço de 

manifestações da vida cível, mas devido à dependência econômica do município com 

Florianópolis, o seu centro não se desenvolveu de maneira tão significativa, contribuindo para 

a sua estagnação. 

Figura 1- A - Sobrado Gerlach atualmente – B – Interior do Café Social em 31 de dezembro de 1931 

 
Fonte: A - Acervo da autora – B - São José da Terra Firme, 2007. 

                                                 
1
 Conforme linha de atuação em Ensino, Extensão e Pesquisa do LABPPAT – Laboratório de Preservação do 

Patrimônio da Udesc Laguna, do qual a autora é integrante. 
2
 Slow Food (Comida Devagar) – Movimento de origem italiana de proteção, promoção e recuperação de 

alimentos tradicionais e saberes culinários. 
3
 HEIDTMANN JUNIOR, Douglas Emerson Deicke. Técnicas Retrospectivas: Teoria e Projeto. Notas de 

Aula. Agosto, 2016. (não publicado). 
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A gastronomia brasileira ainda não é considerada patrimônio imaterial, apenas alguns 

pratos como o acarajé e a moqueca. A globalização promoveu uma maior acessibilidade às 

informações, consequentemente, os livros, cadernos de receitas, e ensinamentos culinários, 

como algo a ser passado de pais para filhos, como um legado familiar, vêm gradativamente 

deixando de ser algo presente nas famílias brasileiras. Diante deste contexto, surgiu a ideia 

para a realização deste trabalho, com o objetivo de demonstrar aos josefenses a importância 

do Sobrado Gerlach, sua história e a gastronomia típica para o município. 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA 

 

A elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso justifica-se, principalmente, na 

Constituição Federal de 1988 que, por meio do Art. 216, §1º diz o seguinte:  

Art. 216: O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação. (BRASIL, 1988) 

Considerando que tal artigo expressa um avanço na inclusão da comunidade como 

corresponsável pelo patrimônio cultural brasileiro, a autora deste trabalho, na condição de 

estudante de Arquitetura e Urbanismo e por meio de reflexões sobre o Centro Histórico de 

São José e suas potencialidades, unindo-se com experiências gastronômicas vividas na 

infância, compreende que o núcleo sede do município deve ser valorizado, como também os 

pratos que marcaram sua memória e a identidade local. Os temas Escola de Gastronomia e 

Slow Food se justificam por serem mecanismos que podem auxiliar na conservação de 

ingredientes e tradições alimentares, como também na movimentação da economia, através do 

lançamento de profissionais para o mercado de trabalho, e do consumo de produtos de 

pequenos produtores locais da região. Justificam-se também pelo fato de que a Prefeitura 

Municipal de São José, visando a potencialidade do Centro Histórico, sua arquitetura, e o 

êxito da implantação de vias e roteiros gastronômicos em Florianópolis, como a de Coqueiros 

e Santo Antônio de Lisboa, no ano de 2013, lançou um concurso público
4
, por meio do IAB 

(Instituto dos Arquitetos do Brasil), para a requalificação urbanística do Centro Histórico 

onde propõe a implantação de uma Via Gastronômica e um Mercado Público no local.  

                                                 
4
 Edital disponível no site IAB.  
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1.3 OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS  

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver estudo para fundamentar e subsidiar a elaboração de projeto de intervenção 

em uma edificação de interesse histórico de cultural de linguagem Luso Brasileira para o uso 

como Escola de Gastronomia, em São José/SC. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos, Procedimentos Metodológicos e Resultados Alcançados 

OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) MÉTODO(S) RESULTADO(S)  

1 - Investigar simplificadamente 

como a Preservação do Patrimônio 

é possível, por meio de 

intervenções de Reabilitação de 

edificações de interesse histórico e 

cultural.  

(HEIDTMANN, 2007) 

Revisão Bibliográfica e Levantamento de 

informações em bases nacionais e 

internacionais  

Elementos de discussão e 

reflexão apropriados à 

proposta pretendida de 

Arquitetura e Urbanismo. 

2 – Investigar como os temas Escola 

de Gastronomia e Slow Food 

podem ser abordados, 

relacionando-os com o trabalho do 

arquiteto e urbanista, a ser 

empreendido. 

Revisão Bibliográfica e Levantamento de 

informações em bases nacionais (livros, 

artigos científicos, dissertações, teses, 

periódicos) 

Entrevistas com profissional de área 

correlata ao(s) tema(s) 

Elementos de discussão e 

reflexão sobre como os 

temas podem ser 

abordados na proposta 

pretendida de Arquitetura 

e Urbanismo. 

3 - Analisar o local escolhido para o 

Projeto 

Levantamento fotográfico da área e de seu 

entorno 

Levantamento dos parâmetros urbanísticos 

de legislação (Plano Diretor vigente ) da área 

estudada. 

Análise bioclimática com o auxílio da carta 

solar 

Adaptação de Levantamento cadastral e 

Diagnostico da edificação 

Elaboração de Mapas Temáticos de Uso do 

solo, construído e não construído e sistema 

viário. 

Condicionantes 

Contextuais
5
 

(Silva apud Heidtmann, 

2007) a serem 

considerados na proposta 

pretendida de Arquitetura 

e Urbanismo. 

4 - Analisar possibilidades(s) 

expressas em projetos de 

Arquitetura e Urbanismo, como 

REFERÊNCIA para a pretendida 

PROPOSIÇÃO de Arq. e Urb. 

Aplicação de método de análise de projetos, 

baseado em Clark e Pause (1997), Ching 

(2002), Jantzen (2009) 

Elaboração de Diagramas analíticos 

 

Critérios de Projetação
6
 

a serem considerados na 

proposta pretendida de 

Arquitetura e Urbanismo. 

5 - Explorar a(s) possibilidades(s) de 

SÍNTESE e discussão dos 

resultados encontrados como 

subsídio à pretendida 

PROPOSIÇÃO de Arq. e Urb. 

Discussão textual e Análise Gráfica, 

cruzando os resultados obtidos.  

(Fundamentação Teórica, Condicionantes 

Contextuais e Critérios de Projetação) com a 

geração da FORMA arquitetônica. 

ELENCO de elementos e 

diretrizes para  

Duas Proposições iniciais 

de Setorização e 

Intervenção para a 

edificação existente. 

Quadro 1- Quadro Objetivos / Método / Resultados. Fonte: preparado pela autora 

                                                 
5
 Segundo SILVA (1983), decorrentes de CIRCUNSTANCIAS pré-existentes, como caracterização do sítio, 

exigências programáticas, legislação aplicável, imperativos de ordem sócio cultural. 

6
 Segundo SILVA ( 1983 ), traduzem a CONCEPÇÃO do projetista perante o problema a ser solucionado. 
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Com a finalidade de possibilitar a compreensão geral da Estrutura do Trabalho, são 

apresentados de forma sintética, cada capítulo e seus principais pontos abordados: 

TÍTULOS CONTEÚDO REFERÊNCIAS PRINCIPAIS 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1 

REABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O item 2.1 do capítulo 2 corresponde à 

revisão da palavra-chave 

REABILITAÇAO e traz reflexões sobre 

o conceito de Preservação do Patrimônio 

por meio da Reabilitação. Tais conceitos 

são discutidos, abordando a complexidade 

dos temas e suas relações diretas com o 

tema central do TCC1. Em busca da 

compreensão dos conceitos de 

reabilitação, intervenção e restauração, a 

importância do uso e a historiografia da 

restauração no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTOS; ZEIN (2010) 

 

CASTRIOTA (2012) 

 

LYRA (2016)  

 

SOLÀ-MORALES (2006)  

 

CAPÍTULO 2 

 

2.2 

ESCOLA DE 

GASTRONOMIA 

 

 O item 2.2 do capítulo 2 corresponde à 

revisão da palavra-chave ESCOLA DE 

GASTRONOMIA e traz reflexões sobre 

o crescimento do mercado de cursos 

técnicos e profissionalizantes, e de 

alimentação fora de casa. Trata da entrada 

da gastronomia no Brasil, das primeiras 

escolas, e o que estas devem conter de 

acordo com o SEBRAE e MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

MIYAZAKI (2006) 

 

KRAUSE (2001) 

 

DOMINGUES (2008) 

 

TOLEDO (2009) 

  

 

CAPÍTULO 2 

 

2.3 

SLOW FOOD 

 

 O item 2.3 do capítulo 2 corresponde à 

revisão da palavra-chave SLOW FOOD, 

reflexões sobre as mudanças alimentares, os 

preceitos do movimento, quando se 

originou, o movimento no Brasil e como 

pode contribuir com o patrimônio alimentar. 

 GENTILE (2013) 

 

OLIVEIRA (2014) 

 

WANDER, A. E.; et al. (2013) 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

Compreende na análise do contexto 

urbano e histórico ao qual a edificação 

encontra-se inserida, como também uma 

análise do próprio edifício. 

 PREFEITURA MUNICIPAL 

IBGE 

SUGAI (2016) 

FARIAS (2001) 

CAPÍTULO 4  Este capítulo refere-se à análise de três 

projetos existentes, a fim de utiliza-los 

como referência para a definição das 

diretrizes e partido. 

 

 

 

 

 

CLARK E PAUSE (1997) 

CHING (2002) 

JANTZEN (2009) 

ARCHDAILY (2017) 

TÉCTONICA (2017) 

CAPÍTULO 5  Neste capítulo é realizada a síntese crítica 

dos capítulos anteriores e são elencadas  

diretrizes projetuais relevantes para que 

seja possível a elaboração de uma proposta 

no TCC2. 

 

 

 

HEIDTMANN (2007) 

Quadro 2 – Quadro resumo: Estrutura do Trabalho, considerando as linhas de atuação do GEPPAT – Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Gestão Pública e Preservação do Patrimônio. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

Antes de intervir no patrimônio, devemos buscar critérios que compreendam os limites 

e possibilidades de intervenção e embasem a proposta para que esta respeite a preexistência. 

Segundo Zein e Bastos (2011) na arquitetura contemporânea tudo vale, mas vale pouco ou 

perde a importância muito rapidamente, diante desta instabilidade o patrimônio histórico 

construído vem sendo valorizado, como um importante legado cultural, algo a ser mantido, 

restaurado ou reutilizado. 

 De acordo com Lyra (2016), a falta de adequação dos edifícios com as necessidades 

da vida atual, ou desaparecimento do seu uso original, levaram muitos à chamada 

“ociosidade”. Fizeram-se então necessárias operações de “reutilização”, ou seja, operações 

que integrassem estes edifícios à vida contemporânea, seja por meio da adaptação às 

necessidades atuais, ou mesmo a adaptação a um novo uso.  

Preservar o patrimônio histórico “[...] não significa estagnar, mumificar, ou paralisar 

investimentos em construções antigas ou obsoletas com a única intenção de contar uma 

história visto que tais construções se colocadas em uso e adaptadas a funções compatíveis 

com os dias atuais podem contar muitas outras histórias e transmitir seu legado para o futuro, 

valorizando o imóvel, seu entorno imediato e a cidade.” (HEIDTMANN, 2007, p. 38) 

Segundo Castriota (2012), a restauração atua em toda a tríade da arquitetura, no seu 

uso (utilitas), nos materiais e técnicas construtivas (firmitas), e na sua plástica/simbologia 

(venutas), não há como intervir em uma sem interferir em outra. Afirma que o método 

adotado deve respeitar o significado ou simbologia da obra. A fim de encontrar a resposta 

deste “significado” deve-se consultar aos que convivem com o edifício, pois, em 

consequência do tipo de intervenção aplicada, esta “atualização” pode levar também a morte 

do patrimônio ou de todo um entorno, porque estes perderam o seu significado. “Atualizar 

não é fazer algo antigo “palatável” ao nosso gosto contemporâneo, mas significa inserir esse 

bem arquitetônico na continuidade significativa da vida.” (CASTRIOTA, 2012, p. 231) 

Diante da problemática, e da busca de quais critérios são os mais adequados, faz-se 

necessária uma melhor compreensão dos termos Reabilitação, Intervenção, Restauração, e da 

historiografia da restauração no Brasil. 
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Reabilitação na arquitetura, de acordo com o dicionário Michaelis, é definida como a 

restituição da capacidade de utilização de um imóvel ou de um conjunto habitacional. O 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em seu Manual de 

Elaboração de Projetos
7
, conceitua como um conjunto de operações destinadas a tornar apto o 

edifício a novos usos, diferente ao qual foi concebido. 

 Segundo Sola-Morales (1979), existem diferenças entre intervenção e restauração. O 

termo intervenção é considerado um termo generalista, pois engloba qualquer tipo de atuação 

no patrimônio, seja ela de restauração, consolidação, conservação, entre outras. Para a 

intervenção no patrimônio se faz necessária a interpretação do edifício e do novo discurso que 

esta ação pode vir a produzir.  “Intervir é como tentar que o edifício volte a dizer algo e o diga 

em uma determinada direção. [...] a intervenção significa, portanto, interpretação e estas 

interpretações podem ser diversas [...]”.
8
 (SOLA-MORALES, 2006, p. 15). 

A restauração por sua vez consiste em “[...] uma operação fundamentalmente técnica, 

mais que criativa; uma operação puramente de ajuda, de clarificação, de distinção, um 

trabalho analítico para que o edifício fale por si mesmo e de alguma maneira, ele somente 

explique como acabá-lo.” 
9
 (SOLA-MORALES, 1979, p. 24). 

De acordo com Lyra (2016) antes da década de 1970, os profissionais brasileiros que 

tinham por interesse especializar-se na preservação de bens imóveis necessitavam viajar para 

o exterior, onde todos os cursos da época possuíam uma característica em comum, eram 

voltados para a realidade a qual estavam inseridos. O primeiro curso de especialização em 

preservação do patrimônio no Brasil foi disponibilizado pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1964. Na década de 1970, em outras cidades 

brasileiras, foram abertos novos cursos de preservação que se focavam muito mais na prática 

e contavam com uma base teórica reduzida, fazendo então que fossem levantadas questões 

conceituais diante do surgimento de problemas no desenvolvimento dos projetos, pois até 

então seguia-se a teoria da escola francesa. Os profissionais que dirigiram-se ao exterior a fim 

de estudar a preservação do patrimônio retornaram ao Brasil com a bagagem conceitual 

italiana e, com isso na segunda metade da década de 1970, os novos restauradores formados 

no Brasil também passaram a seguir a escola italiana. 

                                                 
7
 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec1_Manual_de_Elaboracao_de_Projetos 

8
 Tradução Nossa 

9
 Tradução Nossa 
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Segundo Zein e Bastos (2011), os arquitetos da escola moderna defendiam o interesse 

por edifícios históricos, e a divulgação de uma arquitetura genuinamente brasileira. Esta luta 

pela arquitetura nacional refletiu nas ações adotadas em alguns projetos de “reciclagem”, 

como os de Lina Bo Bardi em Salvador e o Teatro Oficina de São Paulo, e Paulo Mendes da 

Rocha na Pinacoteca, nas décadas de 1980-90.  

“O movimento moderno e a valorização do patrimônio histórico têm histórias 

entrelaçadas no Brasil. O esforço moderno em definir a identidade brasileira passou 

por uma identificação entre a arquitetura colonial e moderna, em que esta estaria 

recuperando valores “autênticos” da construção nacional.” (ZEIN, 2011, p.347) 

Segundo Lyra (2016) a ações dos modernistas brasileiros no patrimônio seguiam duas 

linhas, uma decorrente da escola racionalista de Le Corbusier, resultando numa participação 

discreta, mesmo que a diferença de estilos enfatize o contraste, e outra de origem 

estadunidense em que não há a intenção de separar os dois mundos, em que o vocabulário do 

monumento é relido, interpretado e citado se necessário.  

Atualmente, no Brasil, seguem-se duas linhas de intervenção, que de acordo com Lyra 

(2016) um trata-se da reconversão ou reutilização reverente, onde o arquiteto intervém o 

mínimo, limitando-se a realçar e valorizar a beleza e a importância do edifício histórico; e 

outro de reciclagem ou reutilização criativa, onde as intervenções têm presença expressiva, e a 

presença do arquiteto atual é marcada, através da inserção de elementos expressivos.  

Com base em Zein e Bastos (2011), a intervenção na arquitetura eclética tomou um 

novo caráter, onde a intervenção contemporânea com um papel “secundário” passa a se 

valorizar, aproximando-se do edifício histórico, dotando-o de novos significados criando uma 

relação de simbiose de imagem, entre o contemporâneo e o histórico.  

De acordo com Sola-Morales (2006), atualmente é possível afirmar que a relação da 

nova arquitetura e a preexistente encontra-se em constante mudança, em função dos valores 

culturais atribuídos tanto à significação da arquitetura histórica quanto as intenções da nova 

intervenção. Trata-se de um enorme engano pensar que pode-se estabelecer uma doutrina 

permanente e uma definição científica de intervenção
10

.  

Embora, não se trate de uma mesma situação, cabe, aqui, relacionar o aprendizado no 

curso Historia de la Restauración (História da Restauração) dos professores Jerónimo 

Granados Gonzáles e Francisco López Martínez, durante o intercâmbio concedido pelo 

                                                 
10

 Tradução Nossa 
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Governo Federal através do Programa Ciências Sem Fronteiras, onde em trabalho a 

acadêmica teve a possibilidade de refletir a respeito dos limites da intervenção e sobre a 

postura espanhola frente a ações no Patrimônio Histórico, com base no estudo de caso do 

Teatro Romano de Sagunto, em Valência, Espanha. Neste trabalho visualizou intervenções 

que descaracterizaram o caráter histórico e documental do patrimônio (figura 02). Diante do 

estudo percebeu-se uma postura conservadora no país, a qual muitas vezes prefere consolidar 

ao intervir, visto que, a própria comunidade rechaça ações que descaracterizem o patrimônio, 

como foi o caso da intervenção de Grassi e Portaceli, que gerou uma série de processos do 

Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, contra os arquitetos e a Prefeitura de 

Sagunto, no qual declaravam a obra ilegal. 

 

Figura 2 - Teatro Romano de Sagunto, antes e depois da intervenção de Giorgio Grassi e Manoel Portaceli 

 

Fonte: A: <http://lasprovincias.es/fotos/comunitat/201601/19/pueblos-bonitos-comunitat-valenciana-

30122853280611-mm.html> - B: <http://lovevalencia.com/que-ver-en-sagunto.html> - Adaptado pela autora 

 

Quanto aos limites da intervenção, o aprendizado extraído, foi que o arquiteto 

restaurador, dependendo do caso que está a intervir, deve buscar uma equipe multidisciplinar, 

a fim de juntos, estabelecerem estes limites, de modo a não desrespeitar as antigas técnicas 

construtivas, linguagens arquitetônicas, o significado e a história da obra. Devem ser 

valorizadas as instâncias estéticas e de documento histórico do patrimônio. 

 Diante de todo o exposto, é possível concluir que o significado que melhor se encaixa 

para o termo de Reabilitação, devido à necessidade do uso para uma edificação manter-se 

viva, atrelada à vida contemporânea, é o de restituição da capacidade de utilização do edifício, 

independente de seu uso, seja ele um novo, ou o mesmo. A atualização de edifícios históricos, 

principalmente no contexto brasileiro, é fundamental para que estes não caiam em um estado 

de “ociosidade” e terminem como ruínas.  
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2.2.  ESCOLA DE GASTRONOMIA 

 

Atualmente com maiores exigências e a competitividade no mercado de trabalho, a 

busca por especializações e um conhecimento técnico mais apurado vem se tornando 

indispensável, consequentemente a procura por cursos de capacitação e técnicos tem 

aumentado significativamente. Segundo o Portal da Indústria, a matrícula em cursos técnicos 

de nível médio, obteve um aumento de 88% no Brasil em seis anos
11

. 

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor de 

alimentação fora do lar, possui uma expansão anual em torno de 10%, e vem gerando cerca de 

450 mil novas oportunidades de emprego a cada ano
12

, consequentemente, um dos cursos que 

vem crescendo significativamente a oferta e o número de alunos no país é o de gastronomia 

(Gráfico 01). 

 

Gráfico 01: Gráfico da quantidade de cursos de Gastronomia no Brasil 

 

Fonte: Miyazaki (2006) – Adaptado pela autora 

 

Para Krause (2001), a gastronomia é a área do conhecimento que visa à elaboração da 

alimentação utilizando-se de fundamentos de arte, cultura e qualidade. Une sabor-aroma-cor e 

design. 

Segundo Toledo (2010), na década de 1990 a Gastronomia deu entrada no Brasil, por 

meio da vinda de chefs europeus, principalmente da França, em busca de novas especiarias e 

                                                 
11

 Notícia liberada em 29 de julho de 2015 pelo Portal da Indústria – Disponível em: 

<http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2015/07/matriculas-em-cursos-tecnicos-de-nivel-

medio-crescem-88-no-brasil-em-seis-anos/>. Acesso em: 02 de abril de 2017. 
12

 Informação publicada pelo site do Sebrae. Disponível em:  

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-

expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em 02 de abril de 2017.  
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sabores. Os saberes culinários até então não eram valorizados em território nacional e não 

havia mão de obra qualificada para atuar no mercado que estava se tornando cada vez mais 

exigente.  

De acordo com Miyazaki (2006), a primeira escola de formação profissional para 

cozinheiros no Brasil, foi ofertado pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) em 1964, na Escola SENAC “Lauro Cardoso de Almeida”, localizada em São 

Paulo. Em 1994, em Águas de São Pedro, foi oferecido o primeiro curso de Cozinheiro Chefe 

Internacional (C.C.I.), com parceria do The Culinary Institute of America (C.I.A.), que é 

considerado por muitos, uma das melhores escolas de gastronomia do mundo, juntamente 

com a francesa Le Cordon Bleu. 

O MEC em seu Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2016) define 

que o profissional de Gastronomia conceba, planeje, gerencie e opere em produções culinárias 

e em suas diferentes fases. Crie as preparações, valorize os ingredientes, e diferencie e 

coordene as técnicas culinárias. Planeje, e controle custos, coordene sua equipe, verifique a 

segurança alimentar. Também é responsável por elaborar e organizar projetos de fluxos de 

montagem de cozinha, e deve ser capaz de identificar utensílios, equipamentos e matéria-

prima. Formule e comande empreendimentos e negócios gastronômicos, analise e identifique 

novas perspectivas do mercado alimentício, e por fim vistorie, avalie e emita parecer técnico 

em sua área de formação. 

A infraestrutura mínima que o Ministério da Educação (2016) requer para o curso de 

gastronomia é uma biblioteca com acervo específico e atualizado, um laboratório de 

informática com programas e equipamentos compatíveis com as atividades educacionais do 

curso, cozinha fria e quente, laboratório de análise sensorial de alimentos, laboratório de 

bebidas, laboratório de panificação e confeitaria, e restaurante didático. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) recomenda 

que uma Escola de Culinária/Gastronomia contemple os seguintes espaços: atendimento ou 

recepção, salas de aula, cozinha experimental, câmara fria (opcional), administração, 

almoxarifado, vestiário, copa e banheiros. Aconselha também a necessidade de um 

estacionamento, caso não for possível a disponibilidade de vagas públicas no entorno, deve-se 

fazer um convênio com estacionamentos próximos.  

Os móveis equipamentos básicos recomendados na área administrativa são 

computador, fax, telefone, impressora, mesa escrivaninha e cadeira. Para a cozinha didática, 

faz-se necessário Datashow, computador, mesas e bancadas adequadas para o preparo de 
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alimentos, com fogões individuais, fogão industrial com forno, exaustor e filtro, purificadores 

de água, liquidificador, batedeira, centrífuga, processador de alimentos, freezer vertical, 

refrigerador, forno de micro-ondas, utensílios diversos para cozinha, cadeiras e armários. 

O SEBRAE divide os processos produtivos de um centro de estudos de gastronomia 

em Atendimento e Recepção, Produção das Aulas, Administração, Depósito e Salão de 

Eventos. No atendimento e recepção, é o local onde ocorre o primeiro contato com o aluno, 

normalmente possui um balcão de atendimento, é neste local que os estudantes resolvem 

todas as situações, tais como matrícula, informações, materiais didáticos, etc. 

O processo de Produção das Aulas ocorre na sala de aula/cozinha didática, este é o 

espaço destinado para o ensino e aprendizagem de técnicas de preparação dos alimentos. As 

classes são majoritariamente práticas, portanto, o espaço deve ser adequado para que o aluno 

tenha condições de observar todos os movimentos do professor, e assim executar todas as 

operações necessárias para a preparação do prato. A sala deve possuir uma área central de 

ensino e várias outras unidades de trabalho, de tal maneira que cada aluno, ou cada grupo 

possa repetir o processo executado pelo professor em sua bancada. 

A Administração é um espaço de dimensões pequenas, destinado ao controle do 

estoque, às atividades de compra e relacionamento com fornecedores, controle de contas, 

financeiro e bancário, recursos humanos, e o acompanhamento geral do desempenho da 

empresa, e outras atividades que julgar necessária. 

O Depósito possui relação direta com os processos de Produção das Aulas e da 

Administração, é neste local onde fica armazenada a matéria prima, alimentos e bebidas, 

como também peças de reposição, uniformes, etc. Deve ser um ambiente fresco, seco e de 

fácil higienização. Escolas maiores devem contar com câmara fria, para alimentos perecíveis. 

O último processo produtivo, e não menos importante, é o do Salão de Eventos, um espaço 

adequado para a organização de eventos, palestras, recepções, degustações e coffee-breaks. 

Diante dos requisitos básicos exigidos pelo MEC e sugeridos pelo SEBRAE, a 

proposta a ser elaborada será de um espaço viabilize o ensino-aprendizagem de técnicas e 

processos da gastronomia típica da região. O estudo propõe a intervenção num edifício 

histórico, localizado no centro da cidade, visando à capacitação profissional de classes menos 

favorecidas, para que exerçam seu oficio na futura via gastronômica que será implantada pela 

Prefeitura Municipal na R. Dr. Homero de Miranda Gomes, ou até mesmo em outros bairros, 

ou municípios próximos. 

  



19 

 

 

2.3.  SLOW FOOD 

 

A organização Slow Food vem se demonstrando como uma ferramenta para a 

conservação e a proteção de culturas e tradições alimentares. Neste estudo não pretende-se 

que a proposta a ser elabora se converta ou associe ao movimento Slow Food, mas sim, que 

devam ser valorizados e considerados alguns preceitos por ele apresentado, a fim de utiliza-

los como uma ferramenta de proteção dos saberes alimentares. 

Para Wander et. al. (2013, p.72) diante da globalização, o aumento da renda, e a 

escassez de tempo nos centros urbanos, vem-se cada vez mais priorizando refeições rápidas e 

de fácil preparo, levando a mudança nas tradições e rituais alimentares. O IDEC
13

 releva que 

o consumo de produtos industrializados aumentou significativamente nos últimos anos, como 

consequência o número de doenças, como a obesidade, também. Diante desta nova realidade, 

nas últimas décadas surgiram movimentos que propõem a recuperação das tradições 

alimentares, e de um consumo mais consciente, sendo um deles o Slow Food. 

Segundo Gentile (2013), o movimento surgiu em 1989, na Itália, e tem por objetivo a 

proteção e a promoção de alimentos tradicionais de qualidade, dos ingredientes primários, da 

conservação de métodos de cultivo e processamentos ecologicamente corretos, da defesa da 

biodiversidade, da proteção de comunidades de produtores, e de locais de valor histórico, 

artístico ou social que façam parte das tradições alimentares, e contenham valores da 

identidade de um grupo ou cultura.  

De acordo com Andrews (2008 apud Oliveira, 2014), as raízes ideológicas do 

movimento Slow Food surgiram no fim da década de 1960, na Europa, quando estudantes, 

operários e intelectuais de esquerda, por meio de manifestações, visavam construir caminhos 

políticos alternativos. Em Bra, na Itália, um grupo de jovens ativistas, sendo um deles Carlo 

Petrini, um dos principais fundadores do movimento, dedicava-se a iniciativas sociais e 

cívicas de caráter popular, que visavam à valorização da expressão cultural e da identidade 

regional.  

Gentile (2013) menciona que Petrini quando eleito presidente da federação cultural e 

recreativa de esquerda, a Arci Gola (mais tarde chamada Arcigola), a utilizava como veículo 

onde divulgava a excelência da gastronomia italiana. Na década de 1980 surgiram os 

primeiros fast foods na Itália, como resposta, em 1986 houve o primeiro protesto do Arcigola, 

                                                 
13

 IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Notícia publicada em 07 de maio de 2015 – 

Disponível em: < http://www.idec.org.br/em-acao/noticia-do-consumidor/alimentos-industrializados-

contribuem-para-aumentar-a-epidemia-de-obesidade>. Acesso em: 05 de abril de 2017 
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contra a nova modalidade de alimentação. Em 1987, publicam um manifesto onde anunciam 

um movimento, que defendia o prazer da alimentação, relações e tradições que o estilo de 

vida “rápido” estava destruindo, invadindo as residências com os alimentos “Fast food”, 

assim surgiu o movimento. 

Para Oliveira (2014), os Fast Foods são marcados pela padronização, e impessoalidade 

dos produtos, já neste movimento, a personificação é o destaque. Os produtos são valorizados 

por possuírem características como, a produção de pequenos produtores, processamento 

artesanal, e local de origem. Outra marca, é o esforço na difusão de receitas de pratos 

tradicionais, a ideia é que certos pratos devem ser imortalizados e difundidos, portanto 

dedicam-se à divulgação de roteiros gastronômicos e manuais sobre alimentação e receitas, 

principalmente de regiões italianas. 

Oliveira (2014) apresenta outros movimentos sociais que se inspiraram no Slow Food 

como, o Slow design, Slow home, Slow fashion, Slow Science, e Slow Money, sendo que o 

último possui uma vertente muito parecida, onde defende um maior cuidado com o solo, o 

cultivo de produtos orgânicos e o estímulo a negócios locais. 

O Slow Food chegou ao Brasil segundo Oliveira (2014), por meio da Chef Margarida 

Nogueira, em 1996, quando conheceu via internet o movimento. Atualmente o país conta com 

muitos Convivia (plural de Convivium), que de acordo com Gentile (2013), são reuniões 

periódicas, onde se compartilha o prazer da convivência em torno de alimentos da culinária 

local, estes realizam a aproximação com produtores, elaboram campanhas de proteção dos 

alimentos, seminários e degustações, projetos de educação alimentar em escolas, entre outros. 

Santa Catarina, conta com três Convivia no estado, o Pinhão da Serra Catarinense, fundado 

em 2007, Engenho da Farinha, de 2008 e o Mata Atlântica de 2011. 

Para filiar-se, Oliveira (2014) revela que deve-se pagar uma anuidade, porém no Brasil 

ainda não existe “Slow Food” como entidade jurídica, portanto o dinheiro arrecadado pelas 

inscrições e anuidades é enviado para a Itália, e somente parte, retorna para o Convivium.  

Os Convivia mais próximos da região estudada são, o Convivium Engenho da Farinha e o 

Mata Atlântica, ambos estão localizados em Florianópolis, e segundo suas páginas em redes 

sociais, e sites da web, reúnem pequenos produtores, chefs e colaboradores de toda a região da 

Grande Florianópolis (figura 03). Periodicamente realizam parcerias com instituições como 

prefeituras, ONGs e o próprio IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e 

efetuam feiras e encontros onde apresentam os produtos de pequenos produtores, como também 

discutem questões sobre a valorização do patrimônio agroalimentar. 
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Figura 3 - Material exposto nos encontros do Convivium Engenhos da Farinha 

 

Fonte: https://engenhosdefarinha.wordpress.com/tag/slow-food/ 

 

Segundo Carvalho (2015), a base filosófica do movimento Slow Food é a lentidão, ou 

seja, a diminuição do ritmo das atividades humanas, portanto, propõe ao indivíduo 

desenvolver maior interesse pelos ciclos de produção do alimento, de seu transporte, e do 

consumo na cidade, compreendendo os seus impactos socioambientais, e valorizando as 

tradições da cozinha regional, sabores e aromas.  

. O movimento valoriza o típico, onde conserva o caráter distintivo dos produtos 

locais, e busca a preservação da diversidade cultural e locais tradicionais, portanto utilizar-se 

de produtos regionais, de pequenos produtores familiares, sejam eles, alimentares, ou não, 

incentiva a economia local, o senso de comunidade, colabora com o sustento de muitas 

famílias, e reforça e divulga a cultura, a identidade, e os saberes tradicionais. Ao reforçar a 

cultura torna-se mais fácil compreender as raízes locais e sua a história, convertendo-se assim 

em um mecanismo que auxilia na preservação do patrimônio. 
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2.4.  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

No capítulo foram discutidos três conteúdos diferentes, a partir da reflexão destes 

temas é possível considerar que: 

1. O tema de Reabilitação trata-se de adequar o edifício de interesse histórico e 

cultural às necessidades atuais e de um uso, tendo em conta que há limites a serem respeitados, de 

modo que a intervenção não descaracterize, desrespeite ou que sejam realizadas alterações muito 

significativas na preexistência, diante deste contexto extrai-se o seguinte ponto a ser levado em 

consideração na proposta: 

a) Ambientes, como cozinhas, que necessitam de instalações hidráulicas, 

demonstram ser mais favoráveis quando projetadas em novas edificações, pois 

evitam intervenções muito incisivas na preexistência; 

2. Em relação ao tópico de Escola de Gastronomia, foi possível compreender o 

crescimento do número de cursos ofertados nos últimos anos, e também o que o Ministério da 

Educação determina uma infraestrutura mínima para que o curso seja reconhecido. O 

SEBRAE, para o empreendedor, também sugere um perfil, ambientes e equipamentos 

necessários, e quais atividades serão desempenhadas de acordo com a escala do projeto. 

3. O último tema abordado na revisão teórica é o movimento Slow Food, como 

citado anteriormente, não se pretende que o projeto associe-se ao programa, mas que se utilize 

de alguns princípios adequando-os à arquitetura. Através do estudo foi possível compreender 

que a organização vem demostrando-se uma ferramenta eficiente na preservação de 

ingredientes, culturas e saberes alimentares tradicionais da região onde atua, o que corrobora 

com o tema escolhido, quem além da capacitação profissional visa a conservação dos saberes 

e tradições alimentares.  
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3. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A edificação da intervenção localiza-se na cidade de São José, no estado de Santa 

Catarina, mais especificamente no núcleo histórico da mesma (figura 04). O município conta 

com uma extensão territorial de 150,453 km² e uma população estimada para o ano de 2016 

em 236.029 habitantes, segundo o senso de 2010 realizado pelo IBGE
14

. Faz divisa com os 

municípios de Biguaçu e Antônio Carlos ao norte, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz ao 

sul, Florianópolis ao leste e São Pedro de Alcântara a oeste. O relevo do município, de acordo 

com a Prefeitura Municipal, é caracterizado como planície costeira, morros e colinas 

rebaixadas, maciços, morros e encostas. 

 

Figura 4 - Mapas de localização da área de estudo e da edificação no Centro de São José. 

 

Fonte: A e B. Google Maps, 2016, adaptado pela autora; C. Prefeitura Municipal de São José, adaptado 

pela autora. 

 

Do ponto de vista econômico, a cidade pertence à microrregião de Florianópolis, que é 

composta por nove municípios, sendo eles: Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, 

Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São 

Pedro de Alcântara. Esta pertence à Macrorregião da Grande Florianópolis que tem como 

base da sua economia a prestação de serviços e a indústria conforme dados do IBGE. 

                                                 
14

 IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas]. 2010. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=421660&search=santa-catarina|sao-jose>. Acesso 

em: 13 de março de 2017. 
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3.2.  BREVE HISTÓRICO 

 

O município de São José sempre teve uma relação muito estreita com Florianópolis. 

Diante de seu histórico é possível perceber que as mudanças na capital do estado afetaram 

diretamente o município, contribuindo para o seu contexto atual.  

Segundo SUGAI (2015), São José cresceu lentamente, e até a primeira metade do 

século XX se manteve praticamente estagnada. Sua economia era basicamente rural, portanto, 

desde o século XIX, fornecia produtos primários à ilha de Santa Catarina. O povoamento da 

região ocorreu de forma mais efetiva entre 1748 a 1829 com a imigração de açorianos, 

madeirenses e alemães. FARIAS (2001) afirma que açorianos, alemães e negros foram 

fundamentais para a consolidação e construção de valores étnicos e culturais do município. 

SUGAI (2015) afirma que nos primeiros séculos, as bases econômicas da região eram 

agrícolas e pesqueiras, porém, a dependência entre a ligação do Continente e a Capital foi um 

fator que contribuiu de forma significativa com a economia de São José, pois toda mercadoria 

ou passageiro que iria para ilha, obrigatoriamente passava ou pernoitava na cidade. Em 1833 

houve o desmembramento do território de Desterro, e São José da Terra Firme foi elevada a 

categoria de vila, e em 1856 à cidade, passando a ser chamada apenas de São José. O 

município sempre foi economicamente subordinado à cidade vizinha, Florianópolis, portanto 

teve seu crescimento econômico limitado.  

De acordo com SILVA (2006) em 1926, com a construção da ponte Hercílio Luz, 

culminou em um novo período de estagnação, com a substituição do transporte marítimo pelo 

rodoviário, a função de entreposto até então representada pelo município, tornou-se 

desnecessária, diante do fácil acesso terrestre. Entre 1960 e 80 as mudanças significativas que 

o Estado promoveu em Florianópolis, também atingiram São José, a instalação de órgãos 

governamentais e instituições necessárias para uma Capital de Estado na ilha, fez com que a 

cidade passasse a figurar como “cidade dormitório”. Em 1990 o município passa a 

desempenhar um novo e importante papel na região, de centro industrial, comercial e de 

prestação de serviços. Por meio da iniciativa privada há um esvaziamento significativo de 

bairros como o Centro Histórico e Ponta de Baixo, pelo aterramento e loteamento da orla da 

Praia Comprida, o que corroborou na densificação populacional em torno da BR – 101 e a BR 

– 282.  
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3.2.1. Sobrado Gerlach 

 

O Sobrado Gerlach, durante toda a sua existência, teve importante significado para a 

comunidade josefense, pois representa o esplendor econômico do período de sua construção, como 

também através dos importantes usos que abrigou ao largo de sua história. A edificação em estudo, 

de acordo com o Livro de Tombamento de Bens Históricos do município de São José foi construída 

em 1851, por José Antônio Pinho, uma importante figura política da época. O andar superior era 

destinado à residência familiar, e o inferior para o comércio. No fim do século XIX foi vendido a 

Francisco Adão Schmitt, chefe do poder executivo municipal em algumas ocasiões, e em 1902 

adquirida pelo imigrante polonês Gottlieb Burgastaller Gerlach, que cedeu algumas salas para a 

paróquia, que instalou a escola Externato São Francisco de Paula. Com o falecimento de Gerlach 

em 1923, seu filho Benjamim, assume a propriedade e em 1929 abre o Café Social, chamado por 

muitos de “Café do seu Bejo”, que além de abrigar uma espécie de bar, servia também de armazém 

de secos e molhados, convertendo-se um em importante ponto de encontro e de comércio do local 

(figura 05). 

Figura 5 - Tomada lateral da Igreja Matriz e Café Social em 1940 

 

Fonte: São José da Terra Firme, 2007 

 

Com o fim do Café Social, em 1974, a propriedade passa ao filho de Benjamim, Gilberto 

Gerlach, e no ano de 1991 o casarão sofre uma reforma e passa a abrigar a Câmara de Vereadores 

Municipal, permanecendo até 2002, no ano seguinte é restaurada e a Casa de Cultura Estácio de Sá 

ali se instala. Desde 2006 então, o sobrado acomoda a Casa de Cultura de São José e a Biblioteca 

Albertina de Ramos Araújo, porém o espaço demonstra-se bastante limitado, pois não permite que o 

acervo da biblioteca cresça devido à estrutura e das limitações físicas da edificação, e a Fundação de 

Cultura ocupa apenas um pavimento, permanecendo o edifício fechado fora do horário comercial. 
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3.3. ENTORNO IMEDIATO 

 

Os edifícios do entorno contam, em sua maioria, com dois pavimentos. Os usos 

comercial e institucional são predominantes. Nas proximidades, encontram-se importantes 

edificações para o município como o Theatro Municipal, a Igreja Matriz, a Casa de Cultura e 

Museu Municipal. A linguagem dos imóveis do percurso, em sua grande maioria seguem 

características luso-brasileiras, ecléticas ou modernas, sendo muito poucas as de linguagem 

contemporânea, portanto, grande parte encontra-se alinhada à testada do lote. Ao lado do 

Casarão Gerlach encontra-se o edifício mais importante do entorno, a Igreja Matriz, que se 

destaca por suas cores e escala, além de sua simbologia. Em frente a ambos está a Praça 

Hercílio Luz, com uma vegetação mais densa, bloqueando um pouco, o campo de visão do 

pedestre, e a Praça Arnoldo de Souza, com vegetação menos volumosa, dando destaque ao 

prédio da Câmara de Vereadores, onde este bloqueia a visão para o mar (figura 06).  

 

Figura 6 - Levantamento fotográfico do entorno imediato 

 

Fonte: Produzido pela autora 
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O casarão Gerlach faz divisa com duas edificações, sendo uma delas a Villa Ondina 

(Figura 7), que encontra-se alinhada ao limite do lote à noroeste. Esta possui linguagem Luso 

Brasileira, porém foi construída posteriormente ao sobrado, há uma inscrição em sua fachada 

com o ano de 1993, foi nomeada de Villa Ondina, por Gilberto Gerlach (antigo proprietário 

do edifício em estudo), em homenagem a sua avó. Entre os dois lotes não há uma separação 

murada, e algumas janelas da edificação encontram-se voltadas para o interior do terreno em 

estudo. 

 

Figura 7: Villa Ondina 

 

Fonte: Acervo da Autora 

 

O lote que faz divisa a nordeste possui um imóvel de linguagem contemporânea, que 

foi construído entre 2006 e 2009. Encontra-se envolto por um muro de grande extensão, 

isolando-se do espaço público. Conta com dois acessos, um na Rua Padre Macário, a mesma 

do casarão Gerlach, e outro pela Rua Germano Gerlach (Figura 8). 

 

Figura 8: A – Vista superior da edificação a nordeste do Casarão Gerlach. B – Muros do lote na rua Padre 

Macário. 

 

Fonte: A – GoogleMaps – B – Acervo da Autora – Adaptado pela autora 
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histórico, e que concentra a maior parte do 
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da orla marítima, há um aumento de edifícios 

de dois pavimentos, isto se dá pela topografia 

da área, uma encosta de morro. De acordo 
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a análise realizada pela Prefeitura Municipal, 

o bairro Centro possui duas vias principais, 
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101 - Bairro. A via coletora que faz o trajeto 

norte - sul do município é composta por 
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Figura 9: Mapa de Uso do Solo Figura 10: Mapa de Gabaritos

Fonte: Prefeitura Municipal de São José – Elaborado no 

software Qgis – Adaptado pela autora

Fonte: Prefeitura Municipal de São José – Elaborado no 

software Qgis – Adaptado pela autora

Fonte: Prefeitura Municipal de São José – Elaborado no 

software Qgis – Adaptado pela autora

Fonte: Prefeitura Municipal de São José – Elaborado no 

software Qgis – Adaptado pela autora

Figura 11: Mapa de relação construído x não construído
Figura 12: Mapa de relação de vias
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3.5. PONTOS DE INTERESSE 

 

A edificação em estudo situa-se em uma área privilegiada da cidade, está envolto por 

uma série de edifícios culturais e representativos à comunidade devido a sua arquitetura ou 

função, conforme ilustra a figura 13. 

 

Figura 13: Mapa de Pontos de Interesse 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José – Elaborado pelo sistema SIG – Adaptado pela autora 

 

Dentre de cada um dos edifícios citados, todos de alguma maneira contribuem para a 

estruturação de um núcleo de cultura e de ensino no centro da cidade. A Praça Hercílio Luz, a 

Igreja Matriz e o Teatro Municipal, representam importantes pontos nodais, de manutenção da 

vida social, são onde ocorrem encontros de pessoas, e manifestações populares, como a Festa 

do Divino Espírito Santo, a Feira da Freguesia, e peças teatrais. O Mirante reforça a relação 

açoriana com o mar, e sua dependência, e o Beco da Carioca as antigas fontes de água. 

O Centro Cultural Nação Brasil, a Escola Profissional Pref. Cândido Amaro Damásio, 

a Sociedade Musical União e Olaria Josefense, desempenham o papel de ensino direto para a 

comunidade, buscando ensinar novos ofícios e atividades que contribuam para a conservação 

e recuperação da cultura e atividades locais. O Museu Municipal e Casa de Cultura 

desempenham o mesmo papel, porém de maneira indireta, pois ao promover eventos e expor 

artigos educa a comunidade e visitantes a respeito dos costumes, trabalhos e manifestações 

populares da região. 
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3.6. INICIATIVAS RECENTES NO CENTRO HISTÓRICO 

 

Uma das iniciativas recentes da Prefeitura Municipal de São José foi o Concurso de 

Requalificação do Centro Histórico, que foi dividido em três trechos (figura 14). Conforme o 

regulamento, o primeiro é o trecho do bairro Praia Comprida até o limite norte do núcleo histórico, o 

percurso conta com 860 m de extensão linear, e será a segunda etapa de execução da obra. O 

segundo trecho parte de onde inicia o Bairro da Ponta de Baixo até o limite sul do centro histórico, 

também conta com 860 m de extensão, e será a terceira etapa da obra. O terceiro e último trecho 

compreende o Centro Histórico, a poligonal do Núcleo Histórico de São José, de acordo com o 

Plano Diretor do município de 1985, e o logradouro do Beco da Carioca. Abrange 1784 m de malha 

viária, e será a primeira etapa da implantação.  

 

Figura 14: Trechos de intervenção do projeto de requalificação do Centro Histórico de São José 

 
Fonte: Prefeitura Municipal e IAB – Adaptado pela autora 

 

A proposta a ser desenvolvida deverá atender algumas diretrizes gerais como a preservação 

do patrimônio histórico edificado, a estimulação do turismo, a humanização do centro, resolvendo 

conflitos entre pedestres e veículos, e também proporcionar vida sociocultural, econômica e 

comercial, qualidade ambiental e estética, e a interligação de áreas verdes. O projeto intervém nas 

Praças Hercílio Luz e Arnoldo de Souza, na Orla Marinha (beira mar) e no Beco da Carioca. 

O projeto vencedor é uma proposta de um plano macro de intervenções em longo prazo, que 

contempla reformulações no Plano Diretor e adequa-se às diretrizes do Estatuto da Cidade. O 

projeto propõe uma diminuição do fluxo de veículos no núcleo histórico e viabiliza a circulação de 

bicicletas, intervém na vegetação, nos edifícios, equipamentos públicos e culturais e na iluminação.  
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A proposta principal é a recentralização do Centro, por meio de seu patrimônio histórico e 

cultural edificado, e sua paisagem. Visa também fortalecer a relação da cidade com a água, algo 

que foi perdido devido à substituição do transporte marítimo pelo rodoviário após a construção da 

Ponte Hercílio Luz e o fechamento da orla através da construção de edifícios públicos e 

residenciais. Busca-se também reaver o transporte naval, conectando o centro com outros pontos 

da cidade e com Florianópolis. 

A fim de restabelecer a ligação com o mar propôs-se a demolição de edifícios como o 

Ginásio de Esportes, a Câmara de Vereadores e a UBS (Unidade Básica de Saúde) integrando as 

Praças Hercílio Luz e Arnoldo de Souza a um novo trapiche de acesso naval, o espaço foi 

denominado de Parque das Águas, e no mesmo local será construído um mercado gastronômico. 

Na proposta da nova grande praça buscou-se recuperar o espaço de intercâmbio social e de 

circulação, por isso buscou-se uma flexibilidade e uma dinamicidade que permita múltiplas 

possibilidades e configurações utilizando-se de quiosques e espaços de estar e convivência (figura 

15). 

 

Figura 15: Proposta de Intervenção nas Praças Hercílio Luz e Arnoldo de Souza 

 
Fonte: Archdaily – Adaptado pela autora 

 

No Beco da Carioca, propôs-se a valorização do patrimônio natural e da utilização do 

córrego como fonte de água através de um conjunto edificado da Bica (cisterna, fonte e tanques), 

e de um parque urbano com potencial turístico. Também foram propostos quiosques comerciais, 

que com a renda gerada serão utilizados para manutenção do parque. Quanto ao tratamento com 

as vias, estas buscaram privilegiar o pedestre, com o alargamento dos passeios, onde foram 

inseridos mobiliário urbano, arborização e iluminação, tornando o ambiente mais humanizado. 
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3.7. ASPECTOS FÍSICOS E BIOCLIMÁTICOS 

 

De acordo com a análise bioclimática (figura 16), as fachadas posteriores da 

edificação em estudo recebem uma maior incidência solar, a fachada lateral direita recebe nos 

horários da manhã e a posterior à tarde. Estas, também recebem os ventos quentes 

provenientes do norte.  

As duas fachadas principais, a lateral esquerda e a frontal, recebem pouca incidência 

solar em todo o ano devida a sua posição. A vegetação de grande porte da Praça Hercílio Luz 

também colabora com a diminuição da entrada da luz natural, principalmente na fachada 

principal. 

 

Figura 16: Análise Bioclimática 

 

Fonte: Prefeitura Municipal – Adaptado pela autora 
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3.9. CONDICIONANTES LEGAIS DA ÁREA 

 

A título de estudo do casarão eclético e das possíveis intervenções adequem-se as 

novas legislações deve-se levar em consideração as regras estabelecidas pelo novo Plano 

Diretor Participativo do município de 2016, e o Plano Diretor de 1985.  

A edificação encontra-se inserido na área APC/AMC, ou seja, Área de Preservação 

Cultural/ Área Mista Central, que são áreas que devem ter o seu uso preservado ou 

controlado, mas que também, além de concentrar residências, devem conter atividades 

complementares às funções urbanas que fortaleçam a comunidade, como comércio e serviços, 

lazer, recreação e serviços públicos. Esta área em específico permite os seguintes usos: misto; 

residencial, incluso hotéis, albergues, asilos, e pousadas; usos recreacionais e de lazer 

noturno; de saúde; educacionais; culturais; de culto; de serviço e comerciais, salvo a atividade 

de ferro velho. Em torno do núcleo histórico a área é classificada em Área Residencial 

Predominante (ARP), Área Mista Central (AMC) e Área de Preservação Permanente (APP), 

esta devido à encosta de morro suscetível a desastre natural.  

No trecho da centralidade do Centro Histórico (TC – CH), se acordo com o Plano 

Diretor Municipal, é permitido edificar até dois pavimentos, e o afastamento frontal deverá 

levar-se em conta o afastamento que predomina nos lotes da quadra. Os afastamentos laterais 

deve-se realizar um estudo específico, levando em consideração as características da 

ocupação tradicional. Quanto à taxa de ocupação, o lote poderá ser ocupado no mínio 20% e 

no máximo 60%, e taxa de permeabilidade deve respeitar 20% do total do terreno. 

O Plano Diretor também recomenda que ao intervir em edifícios de interesse histórico 

e cultural, os acréscimos devem respeitar a volumetria e o gabarito do edifício, a relação de 

cheios e vazios, a proporção das aberturas, a cobertura e prolongamento de telhados, e os 

materiais e cores dos revestimentos externos da pré-existência, para que interfiram ao mínimo 

na sua leitura, cuja aprovação fica subordinada à verificação destes requisitos. O documento 

também frisa que nenhuma demolição poderá ser efetuada, sem autorização prévia do órgão 

municipal SERPPAC (Serviço de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural), órgão 

responsável pelo tombamento, inventário, registro, conservação, restauro e divulgação de 

bens históricos do município. 
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3.10. ANÁLISE ICONOGRÁFICA 

 

De acordo com a análise das características arquitetônicas o casarão Gerlach apresenta 

linguagem luso–brasileira. A edificação encontra-se alinhada aos limites do lote voltados para 

as vias públicas. Sua principal fachada está voltada para a Praça Hercílio Luz, e seus 

elementos mais marcantes é o guarda-corpo metálico e o telhado. Devido às características de 

sua linguagem o sobrado não possui uma grande quantidade de elementos decorativos, 

estando estes apenas presentes nas pilastras, guarda-corpo, portão e no apoio do telhado 

(figura 18). 

 

Figura 18: Análise dos elementos estéticos da Fachada Frontal 

 

Fonte: Prefeitura Municipal – Adaptado pela autora 

 

 Por meio da relação de cheios e vazios identifica-se uma repetição entre os 

espaçamentos das portas, o mesmo espaçamento repete-se no pavimento superior, e a mesma 

largura das aberturas, apresenta-se na escadaria lateral, mantendo assim a mesma relação. 

O telhado é um dos elementos de maior destaque da edificação, é ele quem marca os 

eixos de simetria, suas telhas são do tipo capa – canal, que compõem uma cobertura aparente 

de quatro águas, que é apoiado sobre a cornija nas fachadas principais, e nas voltadas para o 

interior do lote é apoiado na beira sob-beira, característica comum em edificações de mesma 

linguagem. 
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Quanto à escala, o casarão relaciona-se com as outras edificações do entorno, devido 

ao seu pé direito de mais de 4m de altura. Na fachada principal é claro um eixo de simetria, 

marcado pela cumeeira e a divisão do edifício em dois pavimentos pela presença do gradil. 

Nesta também observa-se uma predominância de vazios em relação aos cheios, devido as 

grandes dimensões das aberturas (figura 19). 

 

Figura 19: Relação de escala humana, cheios e vazios e ritmo na fachada frontal. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal – Adaptado pela autora 

 

A fachada lateral esquerda possui uma divisão marcada pela pilastra em dois volumes, 

o direito possui um eixo de simetria, e uma relação de vazios superior ao de cheios. O volume 

esquerdo não é coroado pelo telhado, e não apresenta simetria, a proporção de cheios é 

superior aos vazios (figura 20). 

 

Figura 20: Relação de escala humana, cheios e vazios e ritmo na fachada lateral esquerda. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal – Adaptado pela autora 
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3.11. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

No capítulo, foram expostas as condições do entono e da edificação, como também 

foram citadas questões relativas à legislação municipal, portanto a partir do estudo 

compreendido é possível considerar que: 

1. Em relação à história da edificação e do núcleo urbano de São José, ambos 

tiveram grande importância para o município. Esta centralidade foi perdendo-se com o passar 

dos anos, devido a este contexto devem-se desenvolver mecanismos que atraiam de volta a 

população às ruas do núcleo sede, e que o casarão retorne a ser um ponto de encontro da 

comunidade josefense; 

2. Os itens Entorno Imediato e Análise Urbana, demonstraram-se necessários para 

que a proposta respeite e relacione-se com o entorno, levando em consideração a escala, 

materialidade e o contexto onde será inserido;  

3. Foi possível constatar, também, no item Iniciativas Recentes no Centro 

Histórico, que o projeto de Requalificação do Centro Histórico, que propõe uma via 

gastronômica, trata-se de uma iniciativa de retomada do centro como um ponto de encontro, o 

que vem ao encontro com a proposta de uma Escola de Gastronomia Regional no local, que 

visa à capacitação profissional de classes menos favorecidas para atuarem na região, 

contribuindo com o sustento de muitas famílias e a movimentação da economia; 

4. Quanto as Condicionantes Legais da Área, estes demonstraram-se bastante 

importantes, pois de acordo com a legislação a intervenção não pode ser alinhada à testada do 

lote devido à predominância da quadra, que são de edificações recuadas; 

5. Por fim, o item da Análise Iconográfica fez-se necessária, pois a legislação 

municipal exige que esta seja levada em consideração ao intervir, influenciando diretamente 

nas linhas de composição das fachadas, e para que os acréscimos não desrespeitem a 

preexistência. 
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4. REFERENCIAIS PROJETUAIS 

 

A seguir são apresentadas as justificativas e a contextualização para a escolha dos 

projetos referenciais. 

 

PALÁCIO DA IGREJA VELHA 

 O edifício foi durante muitos anos a mansão de uma propriedade rural importante em 

Vermoim, norte de Portugal. A residência de linguagem barroca, marcada pela simetria, conta 

com duas torres acasteladas e uma pequena capela neogótica em uma das laterais. Com o 

passar do tempo e a introdução de vários anexos, descaracterizaram o complexo, portanto, a 

intervenção teve por objetivo a recuperação do volume, a reparação de elementos construtivos 

que encontravam-se degradados e das assimetrias geradas ao longo dos anos, como também a 

criação de um novo volume para a realização de eventos. 

 

REFETTORIO GASTROMOTIVA 

 A intervenção localiza-se no Rio de Janeiro, entre os Arcos da Lapa e o Aterro do 

Flamengo, em uma zona degradada da cidade. O edifício, um restaurante-escola comunitária, 

abriga um projeto social de mesmo nome que tem por objetivo o combate ao desperdício dos 

alimentos, capacitação profissional, educação alimentar e o oferecimento de uma refeição 

digna às pessoas carentes. O maior desafio do projeto, que tem como centro a cozinha, foram 

as pequenas dimensões do local de sua inserção: um terreno doado pela prefeitura, um lote de 

6 x 50 m.  

 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE MEDINA 

 A cidade de Medina pertence à província de Cádiz na Espanha. A intervenção tinha 

por objetivo a conversão de um antigo abatedouro em uma escola de culinária. Por tratar-se de 

uma cidade histórica, considerada Bem de Interesse Cultural, o anexo teve que inserir-se e 

adequar-se ao vazio urbano, sem contrastar com o entorno, caracterizado por edificações de 

paredes caiadas e coberturas cerâmicas. Outro desafio encontrado pelo projeto foram as 

características geológicas do local, pois o anexo não poderia prejudicar o preexistente devido 

a possíveis movimentações de terra características da região. 
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(Fonte: Revista Tectónica)
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Figura 21 - Localização do Projeto
Fonte: Google Maps - Adaptado pela autora
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Relação com o Entorno
O projeto em estudo localiza-se na zona rural da cidade de Vermoim, no norte de Portugal. O edifício de intervenção o 
Palácio da Igreja Velha foi durante muito tempo a mansão de uma importante propriedade. Esta possui linguagem barroca, e 
é marcada por duas torres acasteladas, simetria, e uma capela anexa de estilo neogótico. Por estar localizada na zona rural, o 
espaço é rodeado de paisagens verdes.

ESTRUTURA ILUMINAÇÃO NATURAL

Paredes e pilares e perfis metálicos

CIRCULAÇÃO

HIERARQUIA

RELAÇÃO UNIDADE 
CONJUNTO

MASSA

SINGULAR REPETITIVO

RepetitivoSingular

SIMETRIA

Simétrico com equilíbrio

GEOMETRIA

Retângulo 1.4

RELAÇÃO PLANTA E FACHADA

PARTIDO

O anexo do Palácio da Igreja Velha organiza-se em um grande 
salão, com banheiros e cozinha adjacentes. Estes espaços são 
as junções de três paralelepípedos com dois elementos 
triangulares nas laterais, sendo um deles a cobertura da 
entrada e o outro um terraço. 
A circulação nos ambientes se dá de forma linear, onde 
adentra-se primeiro nos salão principal, e depois dirige-se aos 
outros ambientes, portanto a mesma é aberta em ambos os 
lados e faz-se necessário passar pelos espaços para chegar a 
outro. O seu acesso é frontal, podendo ser avistado dos 
jardins da propriedade, devido ao grande cobertura triangular 
que projeta-se do volume principal. A cobertura do acesso é 
centralizada, porém a entrada é lateralizada.

Relações Espaciais: Um espaço 
dentro do outro com espaços 
adjacentes

Acesso: Frontal lateralizadaAcesso: À vista distante

Configuração da via: Linear

Forma do Espaço de 
Circulação: Aberto em ambos 
os lados

Organizações Espaciais: 
Aglomerada

Relação Via Espaço: Passar pelos espaços

Entrada: De fora para dentro projetada

Ficha Técnica

Arquitetos: ArquitetosVisioarq Aquitectos

Localização: 4770 Vermoim, Portugal

Área: 2234.0 m²

Ano do projeto: 2015

Materiais e Técnicas
O projeto possui área total de 2234 m², e a diferenciação 
entre o projeto novo e o antigo deu-se pela mistura dos 
materiais típicos regionais com outros mais atuais, com 
processos construtivos originais.
Grande parte do edifício é recoberto com aço corten, um 
elemento mais moderno, enquanto o granito, concreto e 
madeira,  mais tradicionais da região, compõem o volume. 
Para a relação interior/exterior fez-se uso de grandes planos 
envidraçados, permitido a entrada de luz. A utilização das 
ripas de madeira na fachada principal filtra o excesso de luz 
e calor no edifício, viabilizando assim a eficiência 
energética do mesmo. 

Figura 22 - Anexo ao fim da tarde

Fonte: Archdaily, 2015
Figura 23 - Anexo e o pré existente

Fonte: Palácio da Igreja Velha, 2015

Figura 24 - Vista superior do anexo

Fonte: Archdaily, 2015
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4.1.1. Análise Palácio da Igreja Velha 

 

O anexo, para relacionar-se com o entorno, faz o uso de materiais regionais, 

proporcionando uma similaridade cromática entre os edifícios do complexo, fazendo com que 

a diferenciação se dê pelas linhas compositivas. A utilização de elementos da região no 

projeto viabiliza o transporte, como também a execução, através da familiaridade dos 

trabalhadores com o manejo dos mesmos. 

O entorno é marcado pelo verde da paisagem rural e, em frente ao anexo, há uma 

praça seca e um jardim de limitadas dimensões. O plano inferior de vidro permite a 

contemplação destes espaços. No entanto, o salão, ambiente de permanência, possui pé direito 

duplo, mas por ter apenas um pavimento, ele não se aproveita do potencial paisagístico 

natural. Através do jardim frontal é possível contemplar a paisagem, a cidade e o interior do 

ambiente, por meio da transparência do vidro. 

Este novo espaço foi concebido para a realização de eventos, como festas particulares 

e congressos, sendo assim, faz-se necessário um amplo salão sem barreiras visuais, os pilares 

neste projeto são dispostos de maneira racional onde criam este ambiente. No hemisfério 

norte a face sul recebe uma quantidade significativa de luz e calor, devido a esta condição, 

com o emprego de grandes planos envidraçados, a utilização do madeiramento na fachada 

principal foi necessária para o conforto térmico e lumínico do ambiente. 

Através das linhas de composição e dos elementos das fachadas do projeto, é 

perceptível um respeito com a escala da pré-existência, como também uma relação cromática 

entre ambos. A aplicação do aço corten na laje do anexo faz uma alusão aos telhados 

cerâmicos dos outros volumes se visto de cima. As repetições de alguns elementos verticais 

presentes no edifício antigo na fachada sul do anexo trás uma ideia de fusão entre o antigo e o 

novo, e que podem coexistir (figura 23).  

O posicionamento do anexo em relação ao volume principal da mansão e da capela faz 

com que o mesmo fique em segundo plano na fachada como um todo, isto permite com que os 

edifícios de linguagem barroca e neogótica, e suas arquiteturas singulares tenham o seu 

destaque e grandiosidade reconhecidos. 

 

 

 

 



Dados Gerais
(Fonte: Archdaily, 2017)

0 1 2 5 10mCorte Longitudinal

Análise da Forma - Baseado na metodologia de Clark and Pause

4
.2

. 
Pr

o
je

to
 R

e
fe

re
n
ci

a
l:

 R
E
F
E
T
TO

R
IO

 G
A

S
T
R
O

M
O

T
IV

A

Figura 25 - Localização do Projeto
Fonte: Google Maps - Adaptado pela autora

Fachada Sudeste

0 12 5 10m
N

Relação com o Entorno
O projeto em estudo ocupa todos os limites do lote que foi doado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e localiza-se 
próximo a dois importantes pontos turísticos, os Arcos da Lapa e o Aterro do Flamengo, região carente de assistência e com 
muitos moradores de rua. Sua implantação não se destaca das edificações do entorno, mas relaciona-se com os edifícios 
históricos do entorno pois ambos possuem plantas estreitas e alongadas. Próximo a edificação há uma praça seca que reforça 
a conexão com o espaço publico e a comunidade local. Sua fachada é em duas partes criando uma espécie de cobertura, 
criando uma área de proteção ao visitante, e sua fachada assemelha-se com o desenho da Casa Primitiva, trazendo um clima 
de familiaridade e aconchego ao visitante. 

0 12 5 10m
N

Planta Baixa Mezanino

Paredes e perfis metálicos

ESTRUTURA

CIRCULAÇÃO AMBIENTE

RELAÇÃO UNIDADE CONJUNTO

HIERARQUIA

SIMETRIA E EQUILÍBRIO

Simetria e desequilíbrio

MASSA

RELAÇÃO PLANTA CORTE E FACHADA

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

ILUMINAÇÃO NATURAL

SINGULAR E REPETITIVO

RepetitivoSingular

GEOMETRIA

PARTIDO

Análise da Circulação
Baseado em Ching, cap. 4 e 5 

O Refettorio Gastromotiva organiza-se através da conexão de 
vários paralelepípedos, gerando um grande espaço de 
degustação, com a cozinha em seu centro e espaços 
adjacentes de banheiros e acesso. A circulação se dá de forma 
longitudinal, devido às limitadas dimensões do lote onde foi 
inserido.
O acesso frontal conta com três portas, é demarcado pela 
subtração na fachada, criando uma cobertura, porém, o 
trajeto da circulação não encontra-se alinhado com as 
aberturas, obrigando o visitante a circular e conhecer outros 
espaços do edifício.
O acesso lateral dá-se através da pequena praça lateral, por 
meio de três grandes aberturas. Estas não são claras e 
demarcadas, porém quando abertas criam um espaço de 
conexão do edifício com a comunidade.

Relações Espaciais: Um espaço dentro do outro com 
espaços adjacentes

Acesso: Frontal e Lateral

Configuração da via: Linear

Forma do Espaço de Circulação: Aberto em um dos 
lados

Organizações Espaciais: Malha

Relação Via Espaço: Passar pelos espaços

Entrada: De fora para dentro recuada

Ficha Técnica

Arquitetos: METRO Arquitetos Associados

Localização: Rua da Lapa, 108 - Centro, Rio de Janeiro - 
RJ, 20021-180, Brasil

Área: 425,0  m²

Ano do projeto: 2016

Materiais e Técnicas
O projeto possui área total de 425 m², em um terreno de 6 m 
de largura por 50  de comprimento, seu tempo de construção 
foi de 55 dias. 
Nas áreas de fachada aparente a estrutura é metálica, e 
vedada com painéis translúcidos de policarbonato, todavia 
nos locais onde a fachada não é aparente, foi aproveitado um 
muro de pedras e tijolos que já existia no local como 
elemento estrutural. Toda a infraestrutura do restaurante 
encontra-se aparente, dutos, tubulações, válvulas, calhas, 
reservatórios, máquinas de ventilação, exaustores e outros 
elementos técnicos, definem não somente a estética, mas 
também permitem que o visitante tenha uma compreensão 
das engenharias aplicadas neste tipo de uso.

Figura 26 - Refettorio Gastromotiva a noite

Fonte: Archdaily, 2016
Figura 27 - Cozinha

Fonte: Archdaily, 2016

Figura 28 - Refeitório e muros de pedra e tijolos

Fonte: Archdaily, 2016

Fachada Nordeste

N

Planta Baixa Pavimento Térreo
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4.2.1. Análise Refettorio Gastromotiva 

 

Devido à sua escala e aos materiais adotados na fachada, o edifício diferencia-se do 

entorno, formado por sobrados ecléticos e edifícios de linguagem moderna, mas não se 

destaca. A volumetria remete ao modelo de casa primitiva, devido emprego de dois planos de 

cobertura, este formato proporciona familiaridade ao usuário como sinônimo de lar. 

Sua planta integra todos os ambientes, como se o volume fosse um grande refeitório, e 

a cozinha o núcleo. A planta e as fachadas são pensadas de modo racional, organizadas por 

malhas moduladas que é regulada pela estrutura metálica. Ambas as estratégias facilitam a 

execução e otimizam tempo e recursos. Os muros laterais de pedras e tijolos encontrados no 

local foram reaproveitados fazendo parte do sistema estrutural do projeto, foram também 

descascados revelando seus materiais, e trazendo qualidade estética para o interior. 

 Em virtude das dimensões do lote onde o projeto está inserido, os ambientes internos 

são compactos, porém como artifício para promover um maior destaque à cozinha, centro do 

projeto, esta encontra-se em um nível mais alto em relação ao refeitório, e a adoção da 

arquibancada como um local de degustação, permite uma melhor visualização da produção 

dos pratos, viabilizando mais um dos objetivos do projeto social, o ensino. Os sistemas 

hidráulicos, elétricos e de ventilação também são aparentes, onde promovem uma maior 

compreensão do funcionamento de um restaurante. 

  Devido à grande diferença de escala, e uma descontinuidade das fachadas dos 

sobrados ecléticos causado pelo projeto em questão, a parede do edifício histórico lateral 

sofreu intervenção. Foram desenhadas e pintadas fachadas de edificações ecléticas e art déco 

que remetem à rua, trazendo assim uma continuidade visual, e não uma interrupção de um 

grande paredão vazio. 

A fachada lateral conta com três portas de grandes dimensões, que abertas criam um 

aspecto de quebra de barreiras, gerando uma integração entre o público e o privado, tornando-

se uma área convidativa para a entrada da população. A adoção do policarbonato como 

material de vedação e seu aspecto translúcido, quando as luzes internas estão acesas no 

período da noite, gera uma sensação de aconchego e acolhimento ao morador de rua (figura 

26). A opacidade do elemento também faz uma separação entre o interior, local de proteção e 

calor, com o exterior, as ruas, o frio e o abandono. 
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Figura 29 - Localização do Projeto
Fonte: Google Maps - Adaptado pela autoraFonte: Google Maps - Adaptado pela autora

Fachada Frontal

0 1 2 5m

Relação com o Entorno
Medina, cidade da província de Cádiz, Espanha, é uma cidade conhecida por seus telhados cerâmicos e muros caiados.  
Medina Sidonia é considerada Bem de Interesse Cultural na categoria de Conjunto Histórico Artístico, possui um relevo 
característico que permite a contemplação de seus telhados. Por tratar-se de uma cidade histórica, esta encontra-se 
consolidada, portanto ao intervir nestes núcleos faz-se necessário adaptar-se, combinar-se, acolher-se e acomodar-se aos 
vazios urbanos. As edificações do entorno possuem coloração branca, e são arrematadas com cobertura cerâmica  de 
diversas tipologias na cor avermelhada em todo o perfil da cidade, parecendo assim como uma única grande obra de argila 
que amolda-se com a topografia.

ESTRUTURA

Paredes e pilares

RELAÇÃO CIRCULAÇÃO 
AMBIENTE

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

RELAÇÃO UNIDADE 
CONJUNTO

ILUMINAÇÃO NATURAL

MASSA

SINGULAR E REPETITIVO

RepetitivoSingular

SIMETRIA

Assimetria e desequilíbrio

GEOMETRIA

PARTIDO

Edifício e limites do lote

RELAÇÃO PLANTA FACHADA

A escola de culinária da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Medina organiza-se através da conexão de vários 
paralelepípedos, com pequenos pátios dentro de alguns, áreas 
para ventilação e entrada da luz natural. A circulação se dá de 
forma linear, distribuindo-se entre os cômodos.
As entradas encontram-se na fachada frontal e estão dispostas 
de maneira centralizada, uma encontra-se na área da pré-
existência e a outra no anexo. O acesso se dá  de forma 
oblíqua, consequência das ruelas medievais de dimensões 
estreitas.
Em ambos os volumes as entradas levam à um corredor, 
sendo que no volume contemporâneo a circulação distribui-
se entre os ambientes e esta está fechada dos dois lados. No 
entanto a entrada da pré-existência inicia-se em um pequeno 
corredor fechado em ambos os lados para terminar em um 
grande salão.

Relações Espaciais: Um espaço dentro do outro e adjacentes

Organizações Espaciais: Aglomerado Entrada: Frontal centralizado

Acesso: Oblíquo

Configuração da via: Linear Relação Via Espaço: Aberto e fechado

Forma de Circulação: Passar pelo espaço e terminar no espaço

N

Figura 33 - Fachada

Fonte: Archdaily, 2016

Figura 32 - Cozinha

Fonte: Archdaily, 2016

Figura 31 - Circulação

Fonte: Archdaily, 2016

Figura 30 - Inserção 

Fonte: Archdaily, 2016

Ficha Técnica

Arquitetos: Sol89

Localização: Calle Arrieros, 8, 11170 Medina-Sidonia, 
Cádiz, Espanha

Área:751.0 m²

Ano do projeto: 2007 - 2011

Materiais e Técnicas
O antigo abatedouro transformado em escola de culinária 
consistia em uma edificação de pequenas dimensões em 
torno de um pátio, limitada no lote por muros. Os espaços de 
circulação do novo volume contornam o edifício antigo, este 
local de transição conta com uma estrutura que não toca a 
pré-existência, evitando a cimentação e a construção 
próximo a ela, protegendo-a de possíveis movimentações de 
terra características da região.
O piso do antigo pátio foi substituído por placas de concreto, 
com um sistema de vigas que remetem ao forjado à catalã 
existentes. As paredes receberam uma espécie de argamassa 
de cal, trazendo uma asperidade ao espaço, buscando não 
relacionar-se com a antiga fábrica mas, sim porque o 
edifício não ignora que em seu passado foi um local de 

Corte LongitudinalPlanta Baixa Pavimento Térreo

Retângulo 1.6
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4.3.1. Análise Escola de Hotelaria e Turismo de Medina 

 

A intervenção por estar inserida em um núcleo histórico consolidado precisou adaptar-

se a um vazio urbano, sendo este o seu maior condicionante, os limites do lote. Para 

relacionar-se com o meio utilizou-se de uma cobertura inclinada recoberta por cerâmica de 

cor semelhante às utilizadas nas edificações do entorno, diferenciando-se apenas pelo seu 

formato. A adoção de paredes brancas de argamassa de cal também fortalece esta conexão. 

As características geológicas do local também foram consideradas, Medina é marcada 

por movimentações de terra, portanto o projeto desenvolveu estratégias a fim de proteger a 

preexistência, como a não cimentação na união dos volumes, e o emprego de uma estrutura 

que faz com que a circulação, que abraça a antiga edificação, paire no ar utilizando-se de 

pilares, demonstrando uma racionalidade na definição da planta e estrutura. A circulação ao 

abraçar o edifício antigo obriga que o usuário o contorne e o conheça fortalecendo a relação 

entre ambos.  

Devido à declividade do sítio, as grandes aberturas de vidro na cobertura e a criação de 

um mezanino, possibilitam a contemplação dos telhados do entorno, demonstrando uma 

valorização do local. Percebe-se na planta baixa uma hierarquia dos espaços, a circulação no 

volume novo é o elemento que mais se destaca, pois é o primeiro ambiente ao qual se adentra 

no edifício, é nela também que se encontra o maior pátio.  

As salas de ensino prático e os banheiros por necessitarem instalações hidráulicas 

estão localizados no anexo, enquanto as áreas administrativas, salas de refeição e bares, na 

pré-existência, evitando intervenções muito incisivas. Para viabilizar a iluminação e a 

ventilação natural nos ambientes fez-se o uso de pátios no interior do lote, uma característica 

presente em outros edifícios das proximidades. 

As aberturas superiores e inferiores do anexo não possuem as mesmas dimensões que 

as da preexistência, mas seguem um alinhamento muito próximo. O edifício respeita a escala 

dos muros que anteriormente delimitavam o lote. As novas aberturas estão localizadas onde 

encontravam-se as aberturas do antigo matadouro, fazendo que o uso anterior não seja 

esquecido (figura 33). 

 

 

 

 



46 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Neste capítulo foram analisados três projetos, dois de intervenção no patrimônio 

histórico, e outro contemporâneo, porém em um bairro de interesse histórico e cultural. A partir 

destas é possível constatar que: 

1. O projeto do Palácio da Igreja Velha, por tratar-se de uma intervenção em Portugal, pode-

se dizer que a preexistência assemelha-se à realidade brasileira em relação às características 

arquitetônicas e o vínculo histórico dos dois países. Para conectar-se com a preexistência buscou-

se o emprego de materiais regionais ou de semelhança cromática, como madeira, vidro, concreto e 

aço cortain. A intervenção foi colocada em segundo plano, deixando o destaque e a importância 

para a mansão de linguagem barroca. As questões apresentadas quanto à materialidade e a posição 

da intervenção em segundo plano são pontos que serão considerados pela autora na proposta a ser 

desenvolvida;  

2. Quanto ao Refettorio Gastromotiva, o programa tem a cozinha como núcleo, todas as 

outras atividades desenvolvem-se em seu entorno. A sua abertura para o exterior, e a inexistência 

de muros torna-o convidativo, atraindo a população para o seu interior, criando uma conexão com 

o público e o privado. Outra estratégia educativa e que agrega valor estético ao projeto são as 

instalações hidráulicas, de ventilação e elétrica aparentes que contribuem para a clareza dos 

alunos do funcionamento de um restaurante e suas instalações. A abertura para o exterior, através 

da ausência de muros e instalações aparentes no anexo, como estratégia de ensino, serão aspectos 

considerados na proposta; 

3. A última intervenção, a Escola de Hotelaria e Turismo de Medina, encontra-se 

inserida em um núcleo histórico consolidado, seu grande destaque é a preocupação e o 

respeito com a preexistência e o núcleo urbano. O projeto convida o usuário a percorrer e 

conhecer o entorno do antigo matadouro, e a preocupação em não agredir o patrimônio dá-se 

na escolha da estrutura, fazendo que a junção entre o anexo e preexistência não seja 

cimentado, possibilitando possíveis remoções e alterações do edifício contemporâneo, sem 

comprometer a edificação histórica. A estratégia da não cimentação na união entre a 

intervenção e a preexistência será ponderada pela autora na proposta. 

 

 

 

  



47 

 

5. SÍNTESE CRÍTICA E DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

5.1. SÍNTESE CRÍTICA 

 

Através das análises realizadas nos capítulos anteriormente apresentados, foram 

identificados condicionantes e potencialidades da edificação e do contexto ao qual está 

inserida, que servirão como base para a elaboração das diretrizes projetuais.  

Uma das principais potencialidades da inserção de uma Escola de Gastronomia no 

núcleo histórico de São José é, o projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico, que 

objetiva a implantação de uma via gastronômica, portanto a escola estaria preparando 

trabalhadores para atuarem nas imediações. Uma das condicionantes observadas são as 

pequenas dimensões do lote onde o edifício encontra-se inserido, e o fato deste conter dois 

anexos, ambos foram construídos posteriormente e não possuem uma linguagem arquitetônica 

de interesse histórico e cultural.  

A escolha da edificação dá-se pela sua localização, ao lado da Igreja Matriz, pois atrai 

uma maior visibilidade, mas também por estar voltada para ao mar, e em uma das cotas mais 

altas do núcleo histórico, podendo-se tirar partido destas condições e visuais. 

Através da revisão teórica foi possível estabelecer uma relação entre gastronomia e 

patrimônio. Juntos podem tornar-se uma eficiente ferramenta de preservação do patrimônio 

edificado e imaterial, como também em um mecanismo de movimentação da economia, e de 

uma alimentação de qualidade. 

Com o objetivo de reafirmar as características arquitetônicas do edifício bem como do 

local onde encontra-se inserido, faz-se necessária que a intervenção e que o anexo a ser 

proposto leve em consideração os conceitos e recomendações apresentados na revisão teórica, 

como também utilize-se de técnicas, materiais e organizações empregadas nos projetos 

referenciais estudados, de modo a adapta-los de maneira compatível com o programa exigido 

por uma  escola de gastronomia, e intervenha de maneira coesa no sítio histórico. 

 

 

 

 

 



5.3. QUADRO DE BOUDON E HEIDTMANN

- Restaurar e adaptar a edificação de linguagem luso-brasileira, e 

propor um anexo, tendo em conta os limites da intervenção, de modo 

que, este não descaracterize ou desrespeite a preexistência, e adeque-se 

ao programa de necessidades proposto;

- Projetar um espaço para o ensino e aprendizagem da gastronomia de 

São José, em um espaço personificado, de modo que valorize a 

gastronomia típica, os ingredientes e seus impactos socioambientais e o 

prazer da alimentação;

- Atender à infraestrutura mínima exigida pelo MEC e a sugerida pelo 

SEBRAE;

- Acréscimos respeitarão a volumetria e gabarito da edificação e 

seguirão as linhas compositivas da preexistência;

- Ambientes de cozinha, que necessitam de instalações hidráulicas, 

serão projetas na nova edificação;

IDEIA

     A ideia principal do projeto é a criação 
de um volume, em segundo plano, que 
respeite a preexistência, dando 
continuidade as linhas da edificação, escala 
e proporções, este abrigará os ambientes 
que mais necessitam de instalações 
hidráulicas e sanitárias, como as salas de 
aula de atividades práticas. O anexo e a 
preexistência serão distinguidos facilmente 
nos quesitos linguagem e materialidade. 
Pretende-se também a abertura do lote com 
o espaço público.

USO

     Os ambientes que requerem menos 
instalações hidráulicas como as áreas 
administrativas e de convivência, se 
concentrarão na preexistência, enquanto as 
que requerem uma intervenção mais 
incisiva para instalações, no anexo a ser 
proposto. O novo uso da edificação 
pretende recuperar os antigos acessos, pelas 
portas frontais da edificação, e a escadaria 
lateral.

PERCEPÇÃO

     Com a abertura do lote através da 
retirada dos muros, e a sua localização em 
uma esquina, permitirá ao usuário uma 
melhor visualização das perspectivas da 
edificação, como também uma melhor 
integração com o espaço público, como se a 
edificação fosse um extensão da Igreja 
Matriz e da Praça Arnoldo de Souza.
Pretende-se propor um anexo que respeite à 
estas perspectivas, e que estabeleça uma 
relação visual com a edificação, partindo-se 
do pressuposto da valorização da 
preexistência.

SISTEMA

     A fim de estabelecer a diferenciação entre 
as duas edificações, uma de caráter 
contemporâneo e outra antiga,  pretende-se 
o emprego de materiais no novo volume, 
como metal, madeira e vidro, com o intuito 
de manter, por meio da transparência, a 
relação entre o usuário e espaço construído, 
com o espaço público. A preexistência 
possui poucas alterações espaciais e 
materiais, portanto o volume proposto a fim 
de respeitar esta condição terá o mínimo 
contato possível, e serão efetuadas as 
mínimas alterações na disposição interna da 
mesma. A estrutura adotada será metálica.

DISCURSO

     A implantação de uma Escola de 
Gastronomia Típica em um edifício de 
interesse histórico artístico e cultural, no 
núcleo histórico de São José, tem por 
objetivo a proteção do patrimônio e a 
valorização da arquitetura da preexistência, 
através da sua reabilitação. As adições 
levarão em consideração os preceitos de 
reversibilidade e distinguibilidade, para 
que estas não interfiram na leitura da 
preexistência. Serão empregadas também 
estratégias de sustentabilidade.

Fonte: Baseado em Heidtmann (2007) e Boudon (1994) apoud. Heidtmann (2007). Elaborado pela autora.

- Alteração da Rua Padre Macário, no trecho compreendido entre, a 

Igreja Matriz e o Sobrado Gerlach, em uma via pedonal, propondo a 

diminuição do fluxo de veículos, convertendo-o em um espaço de 

permanência, como também propício para a realização de feiras e 

encontros no espaço público;

- Abertura do lote, através da retirada dos muros, para que este se 

conecte com o espaço público, e retorne a ser um ponto de encontro de 

pessoas; 

- Propor um anexo que diferencie-se da preexistência, mas, que não 

interfira na leitura da mesma;

- Promover um corredor de circulação externo que incentive o usuário 

conhecer o entorno da preexistência;

LEGENDA

Edicação em Estudo

Olaria Josefense

Igreja Matriz

Casa de Cultura

Theatro Municipal

Via Pedonal

Anexo a ser proposto

Remoção dos muros

Novo Fluxo de Veículos

Sem Escala

Visual da edicação

Imagem panorâmica da 
vista do segundo pavimento 

da edicação

Figura X: Panorâmica do segundo pavimento da edificação

Fonte: Acervo da Autora

Praça Hercílio 
Luz
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5.2. DIRETRIZES PROJETUAIS



5.4. PROGRAMA DE NECESSIDADES E SETORIZAÇÃO

ESPAÇOS DE 
CONVIVÊNCIA 

Biblioteca e Informática
Inserida na preexistência

Recepção
Espaço do primeiro contato do aluno

Sala de Reuniões e Sala dos 
Professores
Preexistência

Sala de Exposições
Anexo

Café
Preexistência

Loja
Interior do Salão

ÁREAS DE APOIO

Casa de Gás e Gerador
Aos fundos - Próximo ao anexo

Lixeira
Aos fundos - Próximo ao acesso

Sanitários e Vestiários
Próximo às cozinhas

Lavanderia
Aos fundos da Edicação

Câmara Fria
Anexo próximo às cozinhas

Depósito
Próximo às cozinhas

Almoxarifado
Próximo à recepção

Copa
Próximo à recepção

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

Administração
Acesso restrito

Coordenação 
Pedagógica

Próximo à recepção

ENSINO E 
APRENDIZAGEM

Sala de Aula 
Inserida na preexistência

Cozinha Prática Individual
Necessita de instalações hidráulicas - 

Anexo

Laboratório de Bebidas
Anexo

Sala Multiuso e Laboratório 
Sensorial de Alimentos

Anexo

5.5. PRÉ-DIMENSIONAMENTO

5.6. FLUXOGRAMA E ORGANOGRAMA

ÁREAS 
OPERACIONAIS

Cozinha
Pertencente ao Café

Caixa
Interior do Salão

Biblioteca 
e Informática

A= 65,7 m²

Sala de Aula
A= 26,4 m²

Cozinha Prática
A= 52,2 m²

Café
A= 80,8 m²

Laboratório de Bebidas
A= 27,5 m²

- Sala para 8 alunos

- Cozinha Fria, Quente e Confeitaria

- Laboratório Sensorial: Cabines 
desmontáveis
- Restaurante Didático

Sala Multiuso e 
Laboratório Sensorial 

de Alimentos 
A= 31,3 m²

Sala dos Professores 
e Reuniões

A= 27,5 m²

Sala de Exposições
A= 23,6 m²

Loja
A=  18,3 m²

Administração
A= 10,1 m²

Recepção
A= 10,1 m²

Coordenação 
Pdagógica

A= 10,1 m²

Cozinha
A= 10,1 m²

- Espaço pertencente ao Café

Depósito
A= 7,0 m²

- Escola (1)
- Café (1)

Lavanderia
A= 4,4 m²

Vestiário

- Feminino (1) e Masculino (1) (escola)
- Funcionários do restaurante (1) 

Almoxarifado
A= 4,2 m²

- Escola

Câmara Fria
A= 4,6 m²

- Escola

Sanitário Adaptado
A= 3,5 m²

- Escola (1)
- Café (1)

Casa de Gás
A= 3,0 m²

Casa de Lixo
A= 3,0 m²

Sanitário
A= 4,2 m²

- Clientes do Café 
(Feminino (1) e Masculino (1) )
- Professores (1)

Caixa
A=3,4  m²

- Café

0 2 5m

Escala

Gerador
A= 3,0 m²

Áreas Totais Áreas de Apoio
A=63,3 m²

Áreas de Ensino
A=137,4 m²

Espaços de Convivência
A=226 m²

Áreas Administrativas
A=20,2 m²

Área Total
A=460,1 m²

Área Útil Existente
A=334,4 m²

Área a ser construída
A=125,7m²

Áreas Operacionais
A=13,2 m²

Café

Loja Caixa

Cozinha

Depósito

Sanitários

Casa de Lixo

Gerador

Lavanderia

Casa de Gás

Vestiário
A= 5,2 m²

Administração

Recepção

Coordenação 
Pdagógica

Sala de AulaSala dos Professores 
e Reuniões

Sala de Exposições

Cozinha Prática

Laboratório de Bebidas

Sala Multiuso e 
Laboratório Sensorial 

de Alimentos 

Depósito

Vestiário
Sanitários

Biblioteca 
e Informática

ACESSO

ACESSO

Acesso 
Funcionários

Acesso 
Controlado

Acesso 
Público

LEGENDA
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5.7. PROPOSTA I 

Volumetria

Ig
re

ja
 M

a
tr

iz

Lo
te

 V
iz

in
h
o

Villa Ondina

Acesso 
Principal

A
ce

sso
 

S
e
cu

n
d
á
rio

Praça Hercílio Luz Casa de Câmara 
e Cadeia

Acesso 
CaféRua Padre Macário

Pr
a
ça

 H
e
rc

íli
o
 L

u
z

O anexo abrigará a 
cozinha prática, a sala 
multiuso e biblioteca

Fechamento para 
passagem de automóveis 

na Rua Padre Macário 
entre a Igreja Matriz e o 

Sobrado Gerlach

A preexistência comportará 
os ambientes 

administrativos, e uma sala 
de aula tradicional da escola 
no pavimento superior, e no 

inferior um café e uma 
pequena loja, com o intuito 
de rememorar o antigo Café 

Casas de Lixo, 
Gerador e Gás, 

próximas ao acesso

Implantação

Setorização

A setorização foi dividida de forma 
que respeite a preexistência, 
portanto, os ambientes que 
necessitam de instalações mais 
significativas estarão concentradas 
no anexo, como a sala de aula 
prática, e a multiuso. A biblioteca 
também ficará no anexo devido ao 
peso exercido pelo acervo, não 
podendo este estar localizado no 
segundo pavimento do sobrado.
Ambientes administrativos e salas 
de reuniões, aproveitando-se da 
atual repartição da edificação em 
estudo, também estarão inseridos 
na preexistência. 
O maior ambiente do Casarão 
Gerlach posteriormente foi o Café 
Social , portanto neste mesmo 
ambiente será implantado um novo 
café, como e uma pequena loja 
para a venda de produtos típicos da 
região, como também produzidos 
pela própria escola.

Cobertura de 
proteção da 

circulação vertical

Espaços de Convivência

Áreas de Ensino Aprendizagem

Áreas de Apoio

Áreas Administrativas

Áreas Operacionais

Áreas de Circulação

Anexo

Preexistência

Devido às limitadas dimensões, e 
de aberturas da Villa Ondina 
estarem voltadas para o interior 
do lote em estudo, o novo volume 
ocupará a área que o atual anexo 
ocupa, este contará com dois 
pavimentos. Uma cobertura foi 
proposta para abrigar a circulação 
vertical e emoldurar a escadaria 
externa do sobrado. Mais um 
paralelepípedo seria proposto 
para acomodar a casa de gás, 
gerador e lixeira, por isso 
encontram-se próximos ao acesso.
O fechamento da Rua Padre 
Macário para a passagem de 
veículos geraria uma grande 
quadra, onde integraria a Igreja 
Matriz e o Sobrado Gerlach, 
criando então um espaço de 
permanência.

O novo volume a fim de 
estabelecer uma relação com a 
Preexistência seguirá as mesmas 
linhas compositivas volumétricas, 
portanto em sua fachada principal 
não conta com adições e 
subtrações, o que também ocorre 
no sobrado na fachada voltada 
para a Rua Padre Macário.
Um volume adicional foi criado 
para a cobertura da circulação 
vertical do anexo, criando assim 
uma espécie de moldura da 
escadaria e corredor que levam ao 
segundo pavimento do Casarão 
Gerlach. O terceiro e último 
volume, próximo ao acesso 
secundário, tem como
função abrigar as casas de 
lixo, gerador e de gás.

Respeito com a 
altura da 

Preexistência

Vistas

c a bca b
Muro Lote Vizinho

Para constrastar com a 
preexistência optou-se 

no revestimento 
externo o emprego do 

concreto 

Madeiramento 
vertical com a mesma 
largura dos cheios do 

Sobrado Gerlach

Painéis de vidro com a 
mesma largura das aberturas 
da Preexistência, trazendo 
permeabilidade visual para 

o interior da edificação, e do 
interior para o espaço 

público

Cobertura que emoldura a 
escadaria do sobrado, e cobre 

a escadaria que leva ao 
segundo pavimento do anexo

Painéis de madeira 
com a mesma 

largura das 
aberturas laterais

d ed e

Planos de vidro que 
permitem a 

visualização da 
Igreja Matriz

Escadaria de acesso 
ao segundo 

pavimento do anexo

Casas de Lixo, 
Gerador e Gás, 

próximas ao acesso

Perspectiva

N

Sem Escala
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5.8. PROPOSTA II 
Implantação

Nesta nova proposta, ocupou-se 
parte do lote vizinho, porém sem 
interferir na edificação do mesmo. 
Esta área foi ocupada pois 
encontra-se isolada do espaço 
público através de grandes muros. 
Ao unir-se com o terreno em 
estudo foi possível o alinhamento 
com a Casa de Câmara e Cadeia, 
sendo possível então a proposta 
de uma pequena praça que integre 
as duas edificações históricas. O 
fechamento da Rua Padre 
Macário entre a Igreja Matriz e o 
Sobrado Gerlach também 
viabiliza esta integração, gerando 
uma grande quadra, de união dos 
três edifícios e a Praça Hercílio 
Luz, que permite a contemplação 
do patrimônio histórico edificado.

Praça Hercílio Luz

Rua Padre MacárioFechamento para 
passagem de automóveis 

na Rua Padre Macário 
entre a Igreja Matriz e o 

Sobrado Gerlach

Lo
te

 V
iz

in
h
o

Acesso 
Principal

Acesso 
Café

Ig
re

ja
 M

a
tr

iz

Casa de Câmara 
e Cadeia

A
ce

sso
 

S
e
cu

n
d
á
rio

Casas de Lixo, 
Gerador e Gás, 

próximas ao acesso

N

Sem Escala

A preexistência comportará 
os ambientes 

administrativos, e uma sala 
de aula tradicional da escola 
no pavimento superior, e no 

inferior um café e uma 
pequena loja, com o intuito 
de rememorar o antigo Café 

Social

Praça contemporânea 
de integração com a 
Casa de Câmara e 

Cadeia. Espaço para 
realização de pequenos 

eventos ao ar livre

Sacada de 
contemplação da 
paisagem urbana

Villa Ondina

O anexo abrigará a 
cozinha prática, a 

sala multiuso e 
biblioteca

Área ocupada no terreno 
vizinho em amarelo

Volumetria

A nova proposta desenvolve-se 
como se o anexo se encaixasse e 
abraçasse a preexistência. Este 
seguirá as mesmas linhas 
compositivas, e escala do sobrado 
Gerlach. O anexo sofreu uma 
pequena subtração para gerar uma 
pequena sacada, de mesma 
largura do corredor lateral 
do casarão, gerando assim
um local de contemplação
do espaço urbano.
Um pequeno volume 
também foi proposto 
para abrigar as casas 
de gás, lixo e 
gerador.

Vistas

aaa a

a

b b

Placas de madeira que 
abrem e fecham de 

acordo com a 
quantidade de luz que 
se deseja no interior 

do ambiente

Circulação 
vertical

Espaço de 
contemplação

Moldura das 
aberturas com a 

mesma largura da 
preexistência

Parede verde

Grafite

OU

Janela do tipo 
basculante com as 

mesmas dimensões da 
preexistência

Alinhamento com a 
janela da 

preexistência

Relação:
- Porta: duas divisões verticais
- Janela: Três divisões verticais

Parede verde na praça 
de integração, ou 

grafite

Percepção
Permeabilidade visual

Espaços de Convivência

Áreas de Ensino Aprendizagem

Áreas de Apoio

Áreas Administrativas

Áreas Operacionais

Áreas de Circulação

Setorização

Primeiro 
Pavimento

Segundo 
Pavimento
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5.9. CONSIDERAÇÕES DA BANCA 

 

Aos dias 26 a 30 de junho de 2017, reuniu-se a banca examinadora, formada pelos 

professores João Paulo Schwerz e Leandro Leite, que deliberaram o seguinte: 

1. Ausência de informações técnicas quanto ao projeto de uma escola de 

gastronomia; 

2. Ausência de um skyline da rua Padre Macário, onde a edificação encontra-se 

inserida, para uma análise de como ela se relaciona com o entorno no item 3.3 do Entorno 

Imediato; 

3. A autora deve refletir em relação ao recuo frontal da nova edificação da 

proposta II, visto que ela rompe com a continuidade do entorno; 

4. Ausência da referência do levantamento da preexistência; 

5. Faz-se necessária a busca de dados em relação à demanda das escolas de 

gastronomia da região para justificar a proposta número II; 

6. Observou-se um conflito no termo Metodologia apresentado na revisão teórica 

no item 2.1 Reabilitação do Patrimônio, onde a autora deveria revê-lo; 

7. Concatenar melhor a importância do Sobrado Gerlach para a região; 

8. Foram valorizadas a citação da epígrafe, os itens considerações preliminares e 

as justificativas dos referenciais projetuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. Brasil: Arquiteturas após 1950. 2010. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

Ministério da Educação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 2016. 194 f. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

 

CARVALHO, R. M. R. Cittaslow: Vida Lenta e Sustentabilidade nas Cidades do Bem Viver. 

Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes, v. 03, p. 32-52, 2015. 

 

CASTRIOTA, L. B. Casa de Câmara e Cadeia de Mariana: A recuperação de um patrimônio 

nacional. 2012. 

 

CHING, Francis. D. K. Tradução Alvamar Helena Lamparelli. Arquitetura: Forma, Espaço e 

ordem. São Paulo: Martins Fontes, 2002 

 

CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1983 

 

DOMINGUES, J. Formação em Gastronomia: ingredientes e temperos de um profissional. 2008. 

f. 160. Dissertação (Mestrado em Turismo e Hotelaria) – Centro de Educação Superior de Balneário 

Camboriú, Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2008. 

 

FARIAS, V. F.. São José: 250 Anos - Natureza, História e Cultura. 02. ed. São José - Santa 

Catarina: Edição do Autor, 2001. v. 01. 312p . 

 

GENTILE, C. Os Mercados da Terra Slow Food. Entre modelos antigos e novas demandas: 

experiências locais de troca e consumo alimentar. In: XXIX Congresso ALAS Chile - Crisis y 

Emergencias Sociales en América Latina, 2013, Santiago. Acta Científica Congresso de la 

Associación Latinoamericana de Sociología. Santiago, 2013.  

 

GERLACH, G; MACHADO, O. São José da Terra Firme. São José: Clube de Cinema Nossa 

Senhora do Desterro (org.), 2007. 332 p. 

 

JANTZEN, S. A. D.; SILVEIRA JR., A. C. P.; FERNANDES, G. S. É possível (aprender e 

ensinar a) projetar: projeto arquitetônico e urbanístico: orientações para o trabalho de curso. 

Pelotas: Ed. UFPel, 2009.  

 

HEIDTMANN JUNIOR, D. E. D. Novos Usos Para Edificações de Interesse Histórico e 

Cultural: Lições da produção arquitetônica pelotense. 2007. Dissertação (Mestrado em Arquitetura 

e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. (f. 176) 

 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Cidades@ - São José/SC. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=421660> . Acesso em: 22 de março de 2017 

 



54 

 

 

KRAUSE, W. K. Educação superior em Gastronomia no Brasil: da necessidade ao projeto 

pedagógico do curso da Univali. 2001. Dissertação (Mestrado em Turismo e Hotelaria) – Centro de 

Educação Superior de Balneário Camboriú, Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 

2001. (f. 131) 

 

LYRA, C. C.. Preservação do Patrimônio Edificado: A questão do uso. 2016.  

 

MIYAZAKI, M. H. Ensinando e aprendendo gastronomia: percursos de formação de 

professores. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências Humanas, 

Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2006. (f. 105) 

 

 OLIVEIRA, D. C. Comida, carisma e prazer: um estudo sobre a constituição do Slow Food no 

Brasil. 2014. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.  (f. 225) 

 

PAUSE, Michael; CLARK, Roger. Arquitetura: temas de composición. México: Gustavo Gilli, 

1997. 

 

SÃO JOSÉ, Prefeitura Municipal de. Plano Diretor: Lei Nº 1.605 de 17/04/1985: Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo. Disponível em: < 

http://www.saojose.sc.gov.br/index.php/sao-jose/plano-diretor-vigente>. Acesso em: 25 de abril de 

2017. 

 

SEBRAE. Ideias de Negócios – Escola de Culinária. Disponível em: < 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-escola-de-culinaria-e-

gastronomia,f9687a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 14 de abril de 

2017. 

 

SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. Porto Alegre: UFRGS; Brasília: 

MEC/SESu/PROED, 1983. 

 

SILVA, T. G. Centro Histórico de São José (SC): Patrimônio e Memória Urbana. 2006. 

Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

SOLÀ-MORALES, I. Intervenciones.  2006.  

 

SUGAI, M. I. Segregação Silenciosa: investimentos públicos e distribuição socioespacial na área 

conurbada de Florianópolis. 01. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2015. v. 01. 275p . 

 

TOLEDO, R. F. M. A expansão de cursos tecnológicos no Brasil. Um recorte no tecnólogo em 

gastronomia. Revela: Revista Eletrônica Acadêmica da FALS. São Paulo, v. 6, p. Ano III - Nº 

VI, 2009. 
 

 WANDER, A. E.; et al. Mudanças no padrão de consumo alimentar no Brasil e no mundo. Revista 

de Política Agrícola. v. 22, p. 72-84, 2013. 

 

 



55 

 

 

APÊNDICE A - Entrevista com o historiador Osni Machado, conhecido como Seu Nini em 

11 de maio de 2017 

 

O início da transcrição da conversa não foi possível pois o encontro com o historiador não foi 

planejado, portanto a gravação iniciou-se minutos após o início da conversa na Biblioteca 

Municipal de São José. 

 

Início da gravação da entrevista 

Seu Nini: O Café Social começou em 1930. 

Autora: ...sim, e começou junto com o Seu Benjamim? 

Seu Nini: ...mas antes teve a Casa de Comércio aqui... 

Autora: teve uma Casa de Comércio aqui? 

Seu Nini:...mas não sei...só se perguntasse se a família lembra de alguma coisa. Eu sei que o 

Benjamim colocou o Café Social aqui em 1930, até quando ele fez a casa nova ali embaixo, 

passou o armazém pra lá...eu acho que foi 58, 59...ele sabe a idade que ele tinha. 

Autora: todo mundo vinha no Café Social? 

 Seu Nini: isso aqui era um lugar centralizado, todo mundo vinha aqui em São José, o armazém - 

dele era grande, era de secos e molhados, ( ) enxutos como diz o português...era secos e molhados, 

ferragens, louça de alta qualidade... 

Autora: sim... 

Seu Nini: só tinha coisa boa! 

Autora: então além do café tinha o armazém? 

Seu Nini: sim, o armazém era de um lado e do outro lado o café... (aponta para o salão onde 

atualmente encontra-se a biblioteca) 

Autora: então as pessoas iam ao cinema por exemplo, o Cine York e depois vinha aqui? 

Seu Nini: naquele tempo era o Rajá... 

Autora: Rajá? 

Seu Nini: o York teve na década de 30, de 24 a 30... 

Autora: então as pessoas saiam do cinema, então vinha aqui pra tomar um café... 

Seu Nini: sim, conversar, tomar um café... 

Autora: mas porque ficou conhecido como o “bar do beijo”? 
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Seu Nini: porque o apelido dele era “Bejo”, o nome era Beijamim. Não era cada pessoa que 

entrava aqui que ganhava um beijo não (risos)...naquele tempo não era assim não (risos)... 

Autora: agora tudo faz sentido...(risos) 

Seu Nini: é que o atendimento aqui era de qualidade, e daí todo mundo voltava, daí trazia outro... 

Autora: Depois que o bar fechou...porque a casa foi construída pra ser comércio embaixo e casa 

em cima... 

Seu Nini: Sim...quem tinha menos poder aquisitivo a casa era no térreo mesmo, era comércio e 

residência tudo junto. 

Autora: então quando o Café fechou aqui ficou vazio durante um tempo? 

Seu Nini: ficou fechado durante um tempo, mas depois um dos filhos montou uma boate a Beijos 

e Beijos... 

Autora: foi uma boate também? 

Seu Nini: o Belchior veio cantar aqui uma vez... 

Autora: ah é? 

Seu Nini: ...chegou aqui na porta o rapaz não queria deixar ele entrar...(risos) 

Autora: mas se o Belchior veio aqui...então isso foi bem mais tarde né? 

Seu Nini: sim, foi bem depois...a casa ficou um tempo fechada 

A autora mostra uma foto do antigo armazém para o entrevistado 

Seu Nini: essa foto é de 1930...inaugurou em 1929, na época que teve o centenário da 

colonização alemã... 

Autora: Aqui em São José? 

Seu Nini: ele inaugurou, com café, com atendimento, com tudo. Tinha uns proprietários que 

faziam uns docinhos, que ficaram famosos os docinhos deles aqui...da qualidade...Ele e a esposa 

dele que faziam tudo aqui, essas coisas. Atendimento fino, as pessoas de fora vinham aqui, 

especialmente pra comprar docinhos, bolo, qualquer coisa que tivesse aqui...o atendimento do 

café e dele também...Todo mundo sabe que comércio ganha muito no atendimento, se a pessoa 

for mal atendida não volta...mas se for bem...sabia que ali em 1890 a casa foi bombardeada? 

Vamos ali fora pra eu te mostrar... 

 

(interferências externas como o barulho de automóveis não possibilitaram a transcrição do 

restante da conversa). Seu Nini mostra a autora um pequeno buraco em uma porta no pavimento 

superior, causado por um fragmento de bomba lançada durante a revolução federalista em 1893. 


